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Joaquim SantoS, presi-
dente da Câmara municipal do 
Seixal, visitou a 4itFuture, em-
presa localizada na incubadora 
de Empresas Baía do Seixal que 
tem como atividade o desenvol-
vimento de software à medida e o 
suporte a parques informáticos. 

a 4itFuture, criada em 2015, 
desenvolve quatro linhas de 
produtos, que foram apresen-
tados pelos cofundadores, José 
Barreiras e Cristina Santa. São 
eles: 4Biz – Desktop Solutions (a 
soluções de software à medida 
que permitem, por exemplo, a 
gestão de frotas empresariais); 
4eBiz – Web Solutions, aplicações 
desenhadas com soluções de na-
vegação que permitem a gestão 
operacional de edifícios, a ges-
tão da qualidade e segurança ou a 
criação de sites como o que a em-
presa criou para o modaLisboa; 
4eMkt – Marketing Digital, que 
permite a gestão de campanhas 
ao nível do marketing online e o 
4Help – Support Solutions, ou seja, 
a manutenção do parque infor-
mático de empresas que não pos-
suem recursos na área, através de 

um serviço de assistência técnica. 
isso mesmo foi explicado ao 

presidente da Câmara municipal 
do Seixal pelo responsável da 
empresa. «o objetivo desta reu-
nião é darmos a conhecer a nossa 
atividade à autarquia. Somos do 
concelho e temos interesse em 
que o Seixal comece a ter proje-
ção a nível tecnológico». Explicou 
ainda que estão a passar por um 
processo de reestruturação, devi-
do ao crescimento que estão a re-
gistar. «no final do ano contamos 
ter um volume de negócio entre 
os 857 mil euros e um milhão de 
euros e 28 colaboradores».

a 4itFuture marcou presen-
ça na 1.ª edição dos Prémios da 
música Portuguesa com o sof-
tware 4eBiz – Gestão de Eventos 
que permitiu entre outras fun-
cionalidades a criação das cre-
denciais e a gestão de acessos. 
Estiveram na 8.ª edição do Rock 
in Rio em Lisboa com o softwa-
re de credenciamento desen-
volvido pela 4itFuture, o qual 
permitiu o acesso dos diversos 
intervenientes (administração, 
produção, imprensa, fornecedo-

res, parceiros) à cidade do rock. 
De referir que este software es-
teve em uso nas últimas edições 
do evento, que se realizaram no 
Brasil, Portugal, Espanha e Eua. 
Foram também responsáveis pe-
lo desenvolvimento do site criado 
de raiz para a modaLisboa. «É na 
área de eventos com a gestão de 
credenciamentos e controlo de 
acessos que estamos a apostar no 
nosso crescimento», refere José 
Barreiras, que sublinha: «que-
remos crescer a partir do Seixal 
pelo que seria muito interessante 
se, quando terminássemos o pe-
ríodo de incubação, existisse um 
polo tecnológico e empresarial 
onde nos pudéssemos fixar».

o presidente da Câmara 
municipal do Seixal conside-
rou «muito positivo ver que a 
incubadora de Empresas Baía 
do Seixal tem dado resultados e 
daqui saem empresas com futu-
ro. quanto à criação de um po-
lo tecnológico, é uma excelente 
iniciativa que pode resultar em 
mais-valias para potenciar a re-
novação do tecido empresarial 
do concelho». n

Visita à 4itFuture

Empresas querem 
fixar-se no Seixal

Revista à portuguesa no dia 31 de maio na SFOA
Espetáculo solidário com os bombeiros de Amora

1 Café na Revista é o espetáculo 
de comédia que o Grupo de Teatro 
Ivone Silva leva à cena no dia 31 
de maio, sexta-feira, às 21.30 ho-
ras, na Sociedade Filarmónica 
Operária Amorense, numa organi-
zação da Associação Humanitária 

de Bombeiros Mistos de Amora 
(AHBMA).
Do elenco fazem parte Ana Cristina, 
Carla Cardoso, Cristina Pires, Joana 
Rosa, João Pires, Lúcia Barradas, 
Margarida Vale, Maria Inês, Mário 
Barradas, Maykon Leonidas e Rosa 

Veras e o artista convidado Carlos 
Gonçalves. Manuela Sameiro é a 
atração do fado nesta revista.
As receitas do espetáculo destinam-
-se a apoiar os bombeiros de Amora, 
por isso participe nesta causa soli-
dária e venha passar uns momentos 

bem divertidos com esta criação de 
artistas do nosso concelho.
Os bilhetes custam 6,50 euros 
e podem ser adquiridos nos se-
guintes locais: secretaria do quar-
tel da AHBMA; Junta de Freguesia 
de Amora; Junta de Freguesia de 

Corroios; Sociedade Filarmónica 
Operária Amorense; Papelaria 
Avenida, Amora; Restaurante 100 
Segredos, Amora; Chá d’Amora, 
Amora; Papelaria Flores, Paivas; 
Grupo Desportivo Unidos do Arco, 
Corroios.

Visita à Associação de Moradores 
da Quinta das Laranjeiras
Apoio à requalificação da sede 
vai avançar

A Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras (AMQL) foi 
criada em abril de 1980 com o objetivo de continuar com o proces-
so de reconversão urbanística, ou seja, transformar as áreas urba-
nas de génese ilegal (AUGI) em zonas urbanizadas, num trabalho 
de parceria com a Câmara Municipal do Seixal. Para discutir esse 
trabalho e as necessidades sentidas pela AMQL, o presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, visitou no dia 17 de 
maio as instalações da associação e reuniu-se com a sua direção.
Joaquim Santos valorizou o trabalho da AMQL, «o objetivo da visita é 
a realização de um ponto de situação sobre a reconversão da AUGI 
e de que forma podemos contribuir para a resolução de eventuais 
problemas». 
Outra das questões tratadas foi a cedência de terrenos e a exe-
cução de infraestruturas em áreas que segundo o presidente da 
câmara municipal «são importantes para o futuro da Quinta das 
Laranjeiras e para a freguesia de Fernão Ferro. Estão previstos 
equipamentos como uma escola básica dos 2.º e 3.º ciclos em 
Fernão Ferro e o pavilhão desportivo que serviria tanto para a futura 
escola, como para a prática do desporto pelas coletividades da 
freguesia». A associação tem uma secção desportiva, cerca de 30 
praticantes na modalidade de futsal e não tem instalações próprias 
para a prática desportiva.
Na reunião, a direção referiu ainda a necessidade de requalificação 
da sede. «Estas instalações têm 40 anos, nunca sofreram obras de 
requalificação. O mais premente é a substituição da cobertura do 
edifício em fibrocimento para termos condições para o nosso fun-
cionamento». Joaquim Santos mostrou total disponibilidade para 
apoiar a intervenção, «à semelhança do que temos vindo a fazer 
com outras associações e coletividades com o objetivo de criar me-
lhores condições de trabalho para o movimento associativo». 
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A CidAde inteligente 
(Smart City) do Seixal esteve em 
destaque no certame Portugal 
Smart Cities Summit 2019 que de-
correu no Centro de exposições e 
Congressos de Lisboa, entre os dias 
21 e 23 de maio.

O conceito das smart cities pro-
cura destacar o uso da tecnologia 
para criação de melhores serviços 
públicos, melhor utilização dos re-
cursos e menor impacto ambien-
tal. A exposição em Lisboa consti-
tuiu um espaço de oportunidades 
ligadas à investigação, educação e 
criação de negócios, assim como 
um momento de reflexão sobre o 
futuro das cidades.

A Cidade inteligente do muni-
cípio do Seixal incide em várias 
intervenções nos domínios da 

mobilidade; ambiente e limpeza; 
água, energia e agricultura urba-
na; economia digital e descarbo-
nização da economia. Cada uma 
destas temáticas teve um espaço 
próprio dentro do stande da au-
tarquia, onde estiveram também 
patentes vários conteúdos digitais 
sobre o trabalho realizado no mu-
nicípio nestas e outras áreas. O am-
biente, sustentabilidade e Cidades 
Saudáveis foram alguns dos temas-
alvo de diversas comunicações da 
autarquia e entidades parceiras.

Uma destas comunicações foi 
apresentada no dia da abertura 
do certame e teve como tema a 
estratégia para a sustentabilidade 
municipal e a descarbonização de 
espaços urbanos. A comunicação 
incidiu sobre o projeto Laboratório 

Vivo para a descarbonização da 
Baía do Seixal (ver caixa), com par-
ticular atenção para as áreas que 
pressupõem uma maior interação 
com a população. Além do labora-
tório, foi igualmente destacada a 
renovação da frota com máquinas 
e viaturas ambientalmente mais 
eficientes, caso das viaturas total-
mente elétricas que integram a 
frota municipal de higiene urbana 
ou a aquisição de equipamentos 
de monda térmica (que eliminam 
o uso do glifosato, entre outros). A 
comunicação referiu ainda a apli-
cação de interpretação do patri-
mónio ambiental Seixal APPé e o 
Balcão digital da água do muni-
cípio. 

Outra apresentação no mesmo 
dia incidiu sobre o projeto de uma 

estufa de hidroponia desenvolvido 
pelo Colégio Atlântico. O projeto 
envolve a colaboração das discipli-
nas de Biologia e Geologia e Física 
e Química A do ensino secundário 
e a apresentação esteve a cargo de 
dois alunos do 10.º A. Na ocasião, 
António Pereira, professor e dire-
tor do estabelecimento de ensino, 
explicou igualmente que «este 
trabalho procura que «os nossos 
alunos tenham gosto em aprender, 
em conhecer e em saber e que, as-
sim, adquiram o gosto por servir a 
comunidade».

O presidente da Câmara 
Municipal do Seixal esteve presen-
te no dia de abertura do certame 
e expressou a «satisfação por es-
tarmos nesta segunda edição da 
Smart Cities Summit, depois de 

termos estado já na primeira, o que 
confirma a nossa posição na linha 
da frente de uma nova abordagem 
mais sustentável ao desenvolvi-
mento das nossas cidades».

«O concelho do Seixal é o 15.º 
do país em população, com uma 
frente ribeirinha única, ativos am-
bientais estratégicos, uma forte 
aposta no turismo e na qualidade 
de vida e com dinamização dos se-
tores produtivos como garantia de 
criação de emprego de qualidade e 
direitos», explicou Joaquim Santos. 
«este desenvolvimento tem de ser 
feito com sustentabilidade e fa-
zendo recurso de inovação, novas 
tecnologias e de políticas ativas de 
defesa e preservação do meio am-
biente».  n

desenvolvimento com inovação, tecnologia e defesa do ambiente

Seixal em destaque no Portugal
Smart Cities Summit 2019

Localizado entre a Praça 1.º de Maio, 
no Seixal, e a Rua dos Operários, 
em Amora, numa extensão de cerca 
de 4 quilómetros ao longo da Baía 
do Seixal, o projeto Laboratório Vivo 
para a Descarbonização da Baía do 
Seixal recebe um investimento de 
2,5 milhões de euros da Câmara 
Municipal do Seixal, comparticipa-
do em 500 mil euros pelo Fundo 
Ambiental. 
Igualmente designado por Ecos-
sistema de Tecnologias e Cidadania 

para a Descarbonização da Baía do 
Seixal, este laboratório prevê diver-
sos impactos positivos nos planos 
ambiental, social e económico, pro-
movendo a redução da pegada de 
carbono, a maior utilização de ener-
gias renováveis, a educação am-
biental dos cidadãos, a dinamiza-
ção de atividades na zona ribeirinha 
e núcleos urbanos antigos, assim 
como a dinamização da economia e 
desenvolvimento local.
As áreas de intervenção prendem- 

-se com a descarbonização da rede 
elétrica, a otimização da eficiência 
energética, a promoção de meios 
de mobilidade da nova geração e 
a maior eficácia na gestão de resí-
duos. A apresentação salientou o 
quiosque e o restaurante verdes, o 
comboio elétrico, a instalação de 
contadores de água inteligentes, a 
iluminação pública LED/inteligen-
te, a utilização/facilitação de veícu-
los elétricos de mobilidade individu-
al, entre outras. 

Extensão de 4 quilómetros em torno da Baía do Seixal
Laboratório promove a redução da pegada de carbono
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A comemorAção do 26.º 
aniversário da vila de corroios 
realizou-se no dia 18 de maio, no 
Pavilhão multiusos da Quinta da 
marialva, com a gala do movimen-
to associativo popular da fregue-
sia, uma demonstração do traba-
lho desenvolvido nas coletivida-
des, traduzida num espetáculo de 
música, alegria, cores, movimento 
e ritmo.

estiveram presentes atletas, 
familiares, técnicos e dirigentes, 
instituições da freguesia, de-
signadamente da Associação 
de colectividades do concelho 
do Seixal, juntas de freguesia do 
concelho, Junta e Assembleia de 
Freguesia de corroios e a câmara 
municipal do Seixal.

A festa começou com o desfile 
do Arrufarte – Bombos e Gaita de 
Foles e companhia de Animação 
XPTo, bem como das 20 coletivida-
des, associações e clubes desporti-
vos da freguesia e convidadas, sob 
o forte aplauso do público. 

Seguiu-se o hastear das bandei-

ras e o Hino da Freguesia, interpre-
tado pelo Grupo coral Talentos 
sem Fronteiras, do centro cultural 
e recreativo do Alto do moinho, 
cristina Videira, Joana Videira, 
coro carpe Diem e José carita, da 
casa do Povo de corroios.

No período de intervenções, 
intervieram António Pereira, da 
comissão desportiva da fregue-
sia, eduardo rosa, presidente da 
Junta de Freguesia de corroios, e 
Joaquim Tavares, vice-presidente 
da câmara municipal do Seixal.

António Pereira disse que a ga-
la «mostra a força do movimento 
associativo da freguesia» e frisou 
que «consideramos o desporto um 
direito a que toda a população deve 
ter acesso, porque contribui para 
a melhoria da qualidade de vida e 
saúde de todos», daí a «importân-
cia» da política do desporto para 
todos do município do Seixal.

eduardo rosa saudou a popu-
lação e o «nosso vasto e rico mo-
vimento associativo», assim como 
a comissão organizadora da gala, 

que «permite mostrar aqui aquilo 
que fazemos com grande qualida-
de», pois esta gala «é o reflexo do 
trabalho desenvolvido pelo movi-
mento associativo ao longo do ano, 
com dignidade e esforço, com os 
seus atletas, dirigentes e famílias». 

o autarca referiu as reivindica-
ções da população para a fregue-
sia, sobretudo a conclusão das 
obras da escola Secundária João 
de Barros pelo Governo e a cons-
trução de um pavilhão desportivo 
escolar. 

Joaquim Tavares deu os para-
béns pelo aniversário da vila de 
corroios e felicitou a junta de fre-
guesia de corroios pela construção 
do Pavilhão multiusos da Quinta 
da marialva, «um equipamento de 
que todos podem usufruir para as 
suas atividades» e que «permite 
realizar aqui esta grande festa».

Afirmou que a «vitalidade do 
movimento associativo também é 
o resultado do trabalho de excelên-
cia e dos apoios que conseguimos 
e que resultam na gala que hoje 

podemos apreciar». 
Joaquim Tavares referiu alguns 

projetos para corroios, como a 
aquisição do cinema de miratejo 
pelo município, do futuro Parque 
Urbano de miratejo, a recupera-
ção do Jardim de São Nicolau e do 
Alto do moinho, a implementação 
das hortas urbanas da freguesia e a 
continuação do apoio ao desporto 
e à cultura, «parceiros privilegia-
dos na melhoria da qualidade de 
vida das populações, não esque-
cendo a necessidade de constru-
ção do novo centro de Saúde de 
corroios». 

Demonstrações
Após as intervenções institucio-

nais, decorreu a demonstração das 
atividades com a participação de 
16 classes de coletividades da fre-
guesia e convidadas, nas modalida-
des mais variadas, como a ginástica 
rítmica, ballet, dança contemporâ-
nea, judo, goju riu e karaté, atletis-
mo, tiro olímpico, entre outras. 

Nesta demonstração estive-

ram presentes o centro cultural 
e Desportivo do Pinhal do Vidal, 
Judo clube do Sul, Associação 
A Natureza ensina, casa do 
Povo de corroios, companhia 
XPTo, Dança do Ventre – As Na-
fisah, Sociedade Filarmónica 
Artística União Piedense, clu-
be recreativo e Desportivo 
Brasileiro-rouxinol, escola de 
Karaté Goju ryu marco cruz, 
Associação de Paraquedistas do 
Seixal e Almada, clube recreativo 
e Desportivo de miratejo, centro 
de convívio e Desportivo de Vale 
de milhaços, Lisboa Ginásio clube, 
Ginásio clube de corroios, Grupo 
Desportivo e cultural Águias 
Unidas de Vale de milhaços e 
centro cultural e recreativo do 
Alto do moinho.  

Durante a demonstração foram 
homenageados a atleta Joaquina 
Flores, campeã mundial de atle-
tismo, e José castro, da firma 
morgado & Amado. n

26.º aniversário da vila de corroios

Festa do desporto e da cultura

Nos dias 30 de maio, 1 e 2 ju-
nho, celebra-se o aniversário 
das cidades de Amora e Seixal 
e da freguesia de Fernão Ferro, 
com a realização de várias ini-
ciativas desportivas e culturais. 
Dos programas fazem parte os 
momentos protocolares com as 
intervenções de representantes 

das autarquias locais. 
A sessão solene comemorativa 
do 26.º aniversário da elevação 
de Amora a cidade acontece no 
dia 30 de maio, às 21 horas, no 
Centro Cultural e Desportivo das 
Paivas. A cerimónia inclui um mo-
mento musical com a cantora e 
compositora Elisabete. 

O 26.º aniversário da cidade do 
Seixal é assinalado no dia 1 de ju-
nho, pelas 16 horas, na Quinta da 
Fidalga, em Arrentela. A comemo-
ração presta uma homenagem à 
música popular portuguesa, com 
a atuação do cantor Vítor Paulo.
Desporto e música fazem parte 
das atividades comemorativas 

do aniversário da freguesia de 
Fernão Ferro. No dia 1 de junho, 
das 10 às 19 horas, no Parque 
Urbano de Fernão Ferro realizam-
-se atividades para as crianças e 
durante o período da tarde serão 
apagadas as velas do 26.º aniver-
sário da freguesia.
Fica o convite para que a popu-

lação participe nos aniversários 
das suas localidades, pois o de-
senvolvimento dos territórios só 
é possível com o envolvimento 
de todos. 

Desporto e cultura de mãos dadas
26.º aniversário das cidades de Amora, do Seixal e da freguesia de Fernão Ferro
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 No âmbito do exercício europeu 
de proteção civil Cascade19, que 
está a decorrer de 28 a 30 de 
maio, o Seixal é um dos locais 
onde se está a realizar esta ação 
que tem como objetivo operacio-
nalizar, exercitar, testar e ajustar 
os procedimentos operacionais 
no âmbito do Plano Municipal de 
Emergência de Proteção Civil. 
O exercício tem como base a 
ocorrência de um sismo de inten-
sidade 6,4 na escala de Richter, 
com epicentro em Benavente, e 
impacto na Área Metropolitana 
de Lisboa. Em consequência dis-
so, o Seixal sofre danos acentua-
dos no edificado, nos núcleos ur-
banos antigos, e danos em estru-
turas e infraestruturas no resto 
do concelho. No Seixal ocorrem 
cinco cenários, dois de nível na-
cional/internacional, um de nível 
distrital e dois de nível municipal, 
estes últimos servem para testar 
o Plano Municipal de Emergência 
do Seixal.

Capacidade de resposta 
testada
No âmbito da preparação para 
o exercício, realizaram-se reuni-
ões da Comissão Municipal de 
Proteção Civil, as quais foram 
presididas pelo presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos. A reunião de dia 
17 de maio serviu para a apresen-
tação do exercício Cascade19 
e para a aprovação dos Planos 
de Operações SISMOEX_19 CPX 
e SISMOEX_19 LIVEX, elabora-
dos pelo Serviço Municipal de 
Proteção Civil. Um para exerci-
tar o funcionamento e a capa-
cidade do Posto de Comando 
Municipal para tomar decisões 
entre os agentes de proteção ci-
vil e os serviços municipais, no 

melhor socorro à população e 
recuperação da normalidade. Já 
no SISMOEX_19 LIVEX, é testada 
a capacidade de instalar e colo-
car uma Zona de Concentração 
e Apoio à População (ZCAP), ou 
seja, um abrigo temporário para 
acolher desalojados e desloca-
dos devido ao sismo.
No dia 28 de maio, após o sis-
mo ter ocorrido, foi ativado o 
Plano Municipal de Emergência 
do Seixal. O posto de coman-
do ficou montado nos Serviços 
Operacionais da Câmara Muni-
cipal do Seixal e fez a articula-
ção entre os agentes de prote-
ção civil e os serviços da Câmara 
Municipal do Seixal para dar 
resposta às várias ocorrências, 
de abatimentos a cheias que se 
verificaram no concelho.
No dia 29 de maio, o exercício 
realizou-se no Pavilhão Municipal 
da Torre da Marinha e destinou-
-se a treinar a capacidade de 
instalar e sustentar uma zona 
de abrigo temporário para cer-
ca de 500 pessoas. Na ZCAP 
realizou-se a triagem e o registo 
das pessoas desalojadas, foram 
providenciadas as necessidades 
básicas, como comida, roupa e 
necessidades particulares como 
medicamentos, leite e fraldas 
para bebés, locais para animais 
domésticos, entre outros.
O terceiro exercício acontece 
hoje, dia 30 de maio, junto ao 
viaduto na alternativa à EN10, 
em Corroios, e simula o colapso 
de parte do viaduto, originando 
um acidente rodoviário em ca-
deia com cerca de 150 vítimas 
e mobilizará meios nacionais. 
Simultaneamente, às 15 horas, 
no antigo Hotel do Muxito, Amora, 
irá realizar-se um simulacro, no 
qual, após o sismo, deflagra um 

incêndio, encurralando hóspe-
des. O cenário agrava-se quando 
várias pessoas, ao fugirem, desa-
parecem na envolvente do hotel.
O outro exercício realiza-se no 
campo de treinos da GNR, no 
Fogueteiro, e permite exercitar as 
capacidades técnicas de busca 
e salvamento de vítimas soter-
radas. Este prolonga-se até dia 
31 de maio. No local, estará uma 
equipa da Croácia, para além 
de meios nacionais. A câmara 
municipal informa que durante 
o dia de hoje irão circular vários 
veículos de emergência e das 
autoridades que podem causar 
constrangimentos nos seguin-
tes locais: Fogueteiro, das 9.30 
às 21.30 horas, junto ao nó da 
A2; Corroios, das 10 horas às 18 
horas, na saída da alternativa 
à EN 10 e rotunda da BP, com 
fortes perturbações de trânsi-
to e EN 10, das 15 às 18 horas, 
junto ao Complexo Municipal de 
Atletismo Carla Sacramento. Na 
próxima edição do Seixal Boletim 
Municipal, faremos o balanço do 
exercício que se encontra a de-
correr no concelho.

Presidente da câmara municipal 
visita Julgado de Paz do Seixal 
Compromisso com a justiça 
de proximidade

O Julgado de Paz do Seixal recebeu a visita do presidente da Câmara 
Municipal do Seixal no dia 20 de maio. Na visita ao equipamento, que 
funciona em instalações atribuídas pela autarquia, Joaquim Santos 
reuniu-se com Carlos Ferreira, juiz titular a partir de 2019. 
Desde a sua criação que o Julgado de Paz do Seixal recebeu 7923 pro-
cessos, tendo sido já concluidos 7744. No ano de 2018, entraram na 
instituição 329 processos, tendo encontrado resolução 409.
Dos processos resolvidos no último ano, 107 chegaram a julgamento, 
sendo que destes 71 com sentença sem revelia e 36 com revelia; 206 fo-
ram resolvidos por acordo, 84 por conciliação, 59 em sede de mediação 
e 63 com transação extraprocessual; e 96 processos terminaram por 
outros motivos que incluem a desistência ou a absolvição, entre outros.
Na reunião, o juiz Carlos Ferreira afirmou que «a pendência de processos 
está a um nível razoável» e atribuiu esta demora à dificuldade em notifi-
car alguns envolvidos, assim como ao facto de «a litigância ser cada vez 
mais complexa». 
Joaquim Santos lembrou que os julgados de paz foram criados em 2001 
e reafirmou o «nosso compromisso político com a sua missão», motivo 
pelo qual efetuou a visita as instalações, cuja atribuição data de 2008. 
O presidente da Câmara do Seixal sublinhou ainda que «só com bons 
serviços públicos se pode fazer justiça» e demonstrou a total abertura da 
autarquia para continuar a intervir na qualificação do serviço.
Neste sentido, o autarca revelou ainda a intenção de manter a mudança 
de instalações para o edifício da antiga assembleia municipal, que foi 
«sede da democracia ao serviço da população e que deverá acolher uma 
instituição que lhe permita manter essa dignidade». Joaquim Santos quis 
ainda saber que outras dificuldades atravessa o serviço.
O juiz demonstrou satisfação com a perspetiva de mudança e explicou 
que as atuais instalações não são ideais, sobretudo devido a barreiras 
físicas entre atendimento, apoio administrativo e juízes.

Comissão Municipal de Proteção Civil
Seixal é palco do exercício Cascade19 
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Sessões do Fórum Seixal

Apresentação de 
projetos e intervenções 
da autarquia

A quarta edição do roteiro de com-
pras e lazer «Entre.Ruas», dedica-
da ao comércio local, foi apresen-
tada no dia 15 de maio, no Centro 
Comercial de Miratejo.
Na apresentação estiveram pre-
sentes Joaquim Santos, presiden-
te da Câmara Municipal do Seixal, 
Eduardo Rosa, presidente da Junta 
de Freguesia de Corroios, Isaú 
Maia, presidente da Delegação do 
Seixal da Associação do Comércio, 
Indústria, Serviços e Turismo do 

Distrito de Setúbal, Ana Mestre, 
responsável pela publicação, e re-
presentantes do comércio local de 
Miratejo.
Esta publicação, que conta com o 
apoio da Câmara Municipal do 
Seixal, tem como principal objetivo 
divulgar e apoiar o comércio local. 
Reúne informações sobre uma de-
terminada localidade, dividido por 
temáticas, apresenta notícias e des-
contos em diversas lojas. 
Os comerciantes que divulgam o seu 

estabelecimento podem fazê-lo de 
forma gratuita e os munícipes rece-
bem o roteiro também gratuitamen-
te. Depois de Amora, Cruz de Pau e 
Fernão Ferro, a quarta edição con-
templa o comércio local de Miratejo.
Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, con-
sidera que «o comércio local é um 
parceiro insubstituível das popula-
ções, representa um atendimento 
mais personalizado, proximidade e 
qualidade de vida».

Apoiar e dinamizar o comércio local
Lançamento do roteiro «Entre.Ruas» em Miratejo

A CâmArA municipal 
do Seixal promove regularmen-
te sessões do Fórum Seixal para 
dar a conhecer projetos e inter-
venções da autarquia e ouvir su-
gestões e opiniões por parte da 
população.

Intervenção na Alameda 
25 de Abril, em Miratejo
No dia 30 de maio, quinta-feira, 

às 18.30 horas, realiza-se, na de-
legação da Junta de Freguesia de 
Corroios em miratejo uma sessão 
do Fórum Seixal para apresentar 
propostas para uma intervenção 
junto à Alameda 25 de Abril, on-
de existe uma árvore da espécie 
Ficus elastica, vulgarmente co-
nhecida como borracheira, de 
grande dimensão, que se apre-
senta próxima de dois edifícios, 
bem como da via de circulação, e 
que tem causado incómodos aos 
habitantes na sua envolvente.

A Câmara municipal do Seixal 
irá apresentar neste fórum duas 
possibilidades de intervenção, 
mantendo a arborização, para 

garantir a sombra no local. O ob-
jetivo é ouvir a população e en-
contrar a melhor solução para a 
compatibilização da arborização 
com o ambiente urbano e quali-
dade de vida dos cidadãos.

Requalificação urbana
 na Quinta do Rouxinol
A zona de praceta entre a rua 

das Flores e a rua das Palmeiras, 
na Quinta do rouxinol, em 
miratejo, vai ser requalificada. 
Trata-se de um espaço já utiliza-
do pela população residente para 
várias atividades recreativas que 
irá ser dotado de melhores con-
dições.

Uma zona de churrasco com 
mesas, a reestruturação dos ban-
cos existentes, reabilitação do 
pavimento, novas coberturas e 
nova iluminação pública irão re-
qualificar esta área. O projeto vai 
ser apresentado à população no 
Fórum Seixal, ao ar livre, na área 
que vai ser intervencionada no 
dia 1 de junho, às 18.30 horas.

Ampliação e requalificação
da Escola Básica 
da Quinta de Santo 
António, em Amora
A Escola Básica da Quinta de 

Santo António, na freguesia de 
Amora, vai ser alvo de amplia-
ção e requalificação do edificado 
existente. 

O objetivo do Fórum Seixal é 
dar a conhecer à população esta 
obra, que irá permitir a constru-
ção de mais um edifício e a refor-
mulação do edificado existente, a 
pintura integral da escola, a de-
molição dos antigos telheiros e a 
edificação de novas coberturas 
com áreas mais generosas. 

A sessão do fórum realiza-se no 
dia 7 de junho, sexta-feira, às 17 
horas, na Escola Básica da Quinta 
de Santo António.

Participe, porque a sua opinião 
conta! n

Silk Road Lisbon apresentado 
a investidores chineses
Seixal com potencial 
para investimento
Dar a conhecer as potencialidades do concelho do Seixal e o projeto Silk 
Road Lisbon foi o objetivo da receção na Câmara Municipal do Seixal 
a dois representantes de grandes instituições chinesas dedicadas ao 
investimento. No dia 16 de maio, Jason Wang, presidente executivo da 
ZVCA, e Kevin Lin, managing partner da DNV Capital, foram recebidos 
por Joaquim Tavares, vice-presidente da Câmara Municipal do Seixal, e 
Alfredo Monteiro, presidente da Assembleia Municipal do Seixal, numa 
reunião em que também estiveram presentes o project manager do 
Grupo Alves Ribeiro e o project manager da Alrisa.
A ZVCA é uma associação chinesa de empresas com cerca de mil asso-
ciados, da qual fazem parte grupos económicos que operam nas áreas 
de inovação e tecnologia. Tem como objetivo dinamizar o contacto entre 
empresas chinesas e estrangeiras para gerar novas oportunidades de 
negócio. A DNV Capital é uma empresa internacional centrada em inves-
timentos na área dos cuidados de saúde e na indústria tecnológica.
Na reunião, foi feita uma apresentação sobre o concelho do Seixal, e os 
visitantes mostraram um vídeo sobre o trabalho realizado pela ZVCA. 
Foi também dado a conhecer o projeto Silk Road Lisbon, do grupo Alves 
Ribeiro, que pretende estabelecer plataformas comerciais entre a Ásia e 
a Europa. A primeira etapa desta «nova rota da seda» será na Quinta do 
Pinhão, local que a comitiva visitou depois da reunião.
Joaquim Tavares realçou a importância dos contactos com outros países 
e outros continentes, dando a conhecer as potencialidades do concelho, 
«percebendo o que se faz noutros municípios de outras nacionalidades 
em termos de desenvolvimento e qualidade de vida».
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Redondos, freguesia de Fernão Ferro 
1.º aditamento ao alvará 
de licença de loteamento 
n.º 1/2011 (n.º 2/2019)

Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com a redação atualizada, torna-se público que a 
Câmara Municipal do Seixal emitiu em 29-3-2019 o 1.º aditamento ao 
alvará de licença de loteamento n.º 1/2011 (n.º 2/2019), em nome 
de Abílio Figueiredo Bolas, na sequência dos despachos n.º 1665/ 
/VMJM/2018, de 17 de outubro, e 577/VMJM/2019, de 25 de março, 
relativo ao loteamento sito em Redondos, freguesia de Fernão Ferro, 
deste município. 
O presente aditamento alterou as características dos lotes 2 e 3, no-
meadamente no que se refere às áreas de lote, de implantação, de 
superfície de pavimento e altura máxima da edificação. 
Seixal, 6 de maio de 2019

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

Monitorização do abastecimento público 
no primeiro trimestre de 2019
Análises comprovam qualidade 
da água no concelho

Para cumprimento do disposto no Decreto -Lei n.º 306/2007, de 27 de 
agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, e do 
Decreto-Lei n.º 23/2016, de 3 de junho, a Câmara Municipal do Seixal efe-
tua regularmente a monitorização da qualidade da água de abastecimen-
to público, por meio dos parâmetros regulamentares e da frequência de-
finida em programa, previamente aprovado pela autoridade competente. 
Assim, entre 1 de janeiro e 31 de março de 2019, foram efetuadas na to-
talidade 105 análises do controlo de rotina 1 e 31 análises do controlo de 
rotina 2, nas seguintes zonas de abastecimento:
– Belverde: 3 análises do controlo de rotina 1 e 3 de rotina 2;
–  Casal do Marco: 9 análises do controlo de rotina 1 e 3 de rotina 2;
– Cruz de Pau: 29 análises do controlo de rotina 1 e 5 de rotina 2; 
– Fernão Ferro: 13 análises do controlo de rotina 1 e 6 de rotina 2;
– Ponta dos Corvos: 1 análise do controlo de rotina 1; 
– Santa Marta: 29 análises do controlo de rotina 1 e 8 de rotina 2; 
– Torre da Marinha: 21 análises do controlo de rotina 1 e 6 de rotina 2.
Foi também realizado o controlo operacional, por meio de 18 análises à 
água de reservatórios e 45 análises à água de captações.
Os resultados relativos àquele período, na água da rede pública, revela-
ram características bacteriológicas, químicas e organoléticas adequadas.
Os resultados detalhados poderão ser consultados na página da internet 
da Câmara Municipal do Seixal, em cm-seixal.pt.

Na reunião de 22 de maio, a Câmara 
Municipal do Seixal reiterou que não 
existem condições para aceitar a 
transferência de competências 
da Administração Central para a 
Administração Local em 2020. O 
executivo aprovou, entre outras ma-
térias, a tomada de posição «Seixal 
na linha da frente das políticas de 
promoção do bem-estar animal» e 
um conjunto de comparticipações 
financeiras a associações do con-
celho. 
A autarquia exige um processo de 
transferência de competências que 
se reja por princípios que visem o 
fortalecimento do Poder Local 
Democrático e do serviço público 
prestado às populações, e não o 
inverso. Por outro lado, é urgente 
que sejam disponibilizados estudos 
e outros elementos que fundamen-
tem as propostas apresentadas, 
como o diagnóstico referente a cada 
uma das competências, para garan-
tir a total transparência do proces-
so. Por fim, que se promova uma 
discussão ampla, no quadro autár-
quico, com base no conhecimento 
prévio desses estudos demonstra-
tivos, que possam justificar as op-
ções técnicas e políticas que vierem 
a ser tomadas. 
Neste sentido, a Câmara Municipal 
do Seixal aprovou a não aceitação 
da transferência de competências 
da Administração Central para a 
Administração Local em 2020 e re-
clama na Assembleia da República 
que cesse a vigência dos diplomas 
setoriais, sobre os quais o municí-
pio tem vindo a deliberar negativa 
e atempadamente, nos termos pre-
vistos na lei. 
Na tomada de posição, é reafirmado 
que a política de não abate de ani-
mais defendida pela autarquia va-
loriza os intervenientes municipais 
que contribuem para o bem-estar 
animal, e é reiterada a necessidade 
de construção de um equipamento 
de raiz para o Centro de Recolha 
Oficial de Animais de Companhia do 
Seixal (CROACS). Exemplo do traba-
lho da autarquia são recentes obras 
de ampliação do CROACS, com um 
investimento municipal de cerca de 
150 mil euros, e a aquisição de uma 
viatura adaptada para a captura e 
transporte de animais de compa-
nhia. 
Na reunião foram aprovados proto-
colos, contratos-programa e com-
participações financeiras, no valor 
total de cerca de 320 mil euros, a 
coletividades e associações do mo-

vimento associativo concelhio, nas 
diversas áreas de atuação, o que 
permitirá qualificar os seus equipa-
mentos e potenciar o desenvolvi-
mento da sua atividade em prol da 
população.

Deliberações
Presidência 
• Tomada de posição: «Seixal na 
linha da frente das políticas de pro-
moção do bem-estar animal».
• Transferência de competências 
da Administração Central para a 
Administração Local. Publicação de 
diplomas setoriais. Não aceitação. 
Aprovação.
• Transferência de competências 
da Administração Central para a 
Administração Local no ano 2020, 
nos termos da alínea b) do n.º 2 
do artigo 4.º da Lei n.º 50/2018, 
de 16 de agosto. Não aceitação. 
Aprovação.
• Pronúncia sobre o património 
imobiliário sem utilização da ad-
ministração direta e indireta do 
Estado, nos termos do artigo 15.º do 
Decreto-Lei n.º 106/2018, de 29 de 
novembro. Transferência de compe-
tências. Aprovação.
• Protocolo de colaboração a cele-
brar entre o Município do Seixal e a 
Delegação da Foz do Tejo (Margem 
Sul) da Cruz Vermelha do Seixal. 
Aprovação de minuta.

Pelouro da Educação, 
Desenvolvimento Social, 
Juventude e Gestão Urbanística
• Marchas Populares 2018-2019. 
Contratos-programa e compartici-
pações financeiras.

Pelouro do Ambiente, Serviços 
Urbanos, Energia e Espaço 
Público
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de exe-
cução de sinalização horizontal. 
Processo n.º CP45/2018. Minuta 
do contrato. Aprovação.
• Contratação pública. Concurso 
público para fornecimento de mistu-
ras betuminosas para o concelho do 
Seixal para o ano de 2019. Processo 
n.º CP46/2018. Minuta do contrato. 
Aprovação.
•  Contratação  pública.  Proce-
dimento por ajuste direto para aqui-
sição do comboio elétrico, ao abrigo 
do Plano para o Desenvolvimento 
do Laboratório Vivo para a 
Descarbonização da Baía do Seixal. 
Processo n.º 1166/DAG/2018. 
Adjudicação.

• Contratação pública. Procedi-
mento por ajuste direto para a 
execução da empreitada de remo-
delação da rede de abastecimen-
to de água em Vale de Milhaços. 
Corroios: Lote 1 – Avenida de Vale 
de Milhaços e Lote 2 – Avenida 
Fábrica da Pólvora. Cessão da posi-
ção contratual.

Pelouro do Desporto, 
Empreitadas, Administração Geral 
e Modernização Administrativa
•  Protocolo  a  celebrar  entre  o 
Município do Seixal e a Associação 
das Colectividades do Concelho do 
Seixal para garantir o apoio neces-
sário em transportes do movimento 
associativo desportivo popular do 
concelho do Seixal. Aprovação de 
minuta.
•  Protocolo  a  celebrar  entre  o 
Município do Seixal e a Associação 
das Colectividades do Concelho do 
Seixal para apoiar o desenvolvimen-
to das atividades inerentes à 36.ª 
Seixalíada 2019. Aprovação de mi-
nuta.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar entre 
o Município do Seixal e o Portugal 
Cultura e Recreio. Comparticipação 
financeira. 
• Cedência em regime de direito su-
perfície de uma parcela de terreno 
com a área de 4 211 m2, do domínio 
privado municipal, para ampliação 
do complexo desportivo do Ginásio 
Clube de Corroios. Alteração. 
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de re-
qualificação do Mercado Municipal 
da Cruz de Pau. 1.ª fase. Processo 
n.º DPMUDGUE02MF2016. Con-
trato n.º 46/2018. Resolução. Apro-
vação.

Pelouro do Planeamento,
Mobilidade, Cultura 
e Recursos Humanos
•  Regulamento  de  Acesso  à 
Atividade de Mercados e Trans-
portes em Táxi no Município do 
Seixal. Alteração. Versão defini-
tiva. Processo n.º 16/P/2018. 
Aprovação.
• Animateatro – Associação de 
Teatro e Animação do Seixal. 
Contrato-programa e comparticipa-
ção financeira.

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

Reunião de câmara de 22 de maio
Não existem condições para a transferência 
de competências em 2020
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Escola Básica Dom Nuno Álvares Pereira, Miratejo
Pintura do edifício escolar
A Escola Básica Dom Nuno Álvares Pereira, em Miratejo, foi alvo de pintura de 
todo o edifício escolar, incluindo salas de aula e gabinete dos professores.
A intervenção realizada pela Câmara Municipal do Seixal, aliada à empreitada do 
refeitório, irá permitir que toda a escola fique com pintura nova.

Fernão Ferro
Criação de cruzamentos sobrelevados
Em Fernão Ferro, foram criados mais dois cruzamentos sobrelevados: um entre 
a Avenida dos Redondos e a Rua Barbosa do Bocage e outro entre a Avenida dos 
Redondos e a Avenida do Seixal. No total, foram utilizadas cerca de 200 toneladas 
de massa betuminosa.
Em ambos os cruzamentos existiam pequenas rotundas, mas que não funciona-
vam como medidas de acalmia de tráfego. A Câmara Municipal do Seixal criou 
estes cruzamentos sobrelevados para que os automobilistas diminuam a veloci-
dade no local, permitindo deste modo reduzir o número de acidentes, bem como a 
gravidade dos mesmos.

Escola Básica da Quinta de Santo António, Amora
Obras de ampliação e requalificação 
a começar
A Escola Básica da Quinta de Santo António, na freguesia de Amora, vai ser alvo 
de ampliação e requalificação. As obras estão quase a começar, tendo sido já 
montada a zona de estaleiro.
Esta intervenção inclui a construção de mais um edifício escolar, a requalificação 
do edificado existente, a pintura integral da escola, a demolição dos antigos te-
lheiros e a colocação de novas coberturas.
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Junto ao Estádio Municipal do Seixal
Obra de drenagem pluvial
A Câmara Municipal do Seixal está a realizar uma obra de drenagem pluvial da zona de estacio-
namento para técnicos e equipas ao Estádio Municipal do Seixal. 
A intervenção consiste na execução de um troço de coletor pluvial, na colocação de sumidouros 
e beneficiação da drenagem da caleira existente. Seguir-se-á a colocação de novo piso em toda 
a área. 

 

Parque Municipal do Serrado, Amora
Limpeza de vala
A Câmara Municipal do Seixal procedeu à limpeza de vala em Amora. Foi limpo, manualmente, o 
troço dentro do Parque Municipal do Serrado para não danificar o colchão Reno, utilizado como 
revestimento, proteção e estabilização das margens da vala. Foram também retirados os resídu-
os da limpeza.

Novo programa Reabilite o Seu Prédio
Incentivo à recuperação 
de fachadas e coberturas
A Câmara Municipal do Seixal está a promover uma nova fase do 
programa Reabilite o Seu Prédio, uma iniciativa de incentivo à 
reabilitação urbana, com o objetivo de requalificar as fachadas 
dos prédios e as coberturas em estado degradado dos edifícios de 
habitação multifamiliar, contribuindo para a valorização da imagem 
e ambiente urbanos.
O programa destina-se aos proprietários dos prédios ou às adminis-
trações de condomínios legalmente constituídas, os quais podem 
concorrer para beneficiar dos incentivos atribuídos pela autarquia, 
que vão de 100 euros, a fundo perdido, por cada piso visível do 
exterior e por fachada intervencionados, multiplicando-se esse 
valor pelo número de pisos e fachadas (por exemplo: 1 edifício com 
4 pisos e 1 fachada a intervencionar, a comparticipação será de 
4x100 euros; 1 edifício com 4 pisos e 4 fachadas a intervencionar, 
a comparticipação será de 4x400 euros). Esta comparticipação 
destina-se a intervenções na pintura e no reboco dos prédios.
No novo programa, os interessados também beneficiam de uma 
comparticipação até 5 000 euros por cada cobertura e por edifício 
intervencionado. 
Os concorrentes ao programa têm ainda uma redução de 95 por 
cento das taxas de ocupação de espaço público devidas para a rea-
lização destas obras (ou seja, o utente só paga 5 por cento). 
O pagamento das comparticipações é efetuado após a realização 
das obras e a verificação das mesmas pelos serviços municipais. 
O programa abrange apenas os edifícios multifamiliares (prédios) 
com licença de utilização com 10 ou mais anos à data da candida-
tura. 
As candidaturas ao Reabilite o Seu Prédio são submetidas no 
Balcão Único de Atendimento, presencialmente ou via internet, em 
formulário próprio disponibilizado no site da autarquia (cm-seixal.
pt) e acompanhado dos documentos constantes das normas regu-
lamentares do programa (disponíveis para consulta no mesmo site, 
área Urbanismo/Reabilite o Seu Prédio). 
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A Quinta da Fidalga, em Arrentela, 
vai ser o palco das comemorações 
do Dia Mundial do Ambiente.
No dia 2 de junho, domingo, reali-
za-se o Eco-Troca Lixo por Plantas, 
uma iniciativa em que poderá tro-
car resíduos recicláveis por plantas 
de exterior do Viveiro Municipal ou 
por plantas aromáticas. Ao entre-
gar materiais recicláveis recebe 
em troca uma planta.
A Quinta da Fidalga é também o 
ponto de partida para um percur-
so pedestre na Rede de Trilhos 
de Interpretação Ambiental do 
Município do Seixal, mais precisa-
mente no Trilho Seixal-Amora.
Quem não conhece a Quinta da 
Fidalga e a Oficina de Artes Manuel 
Cargaleiro poderá participar nas vi-
sitas guiadas a estes dois espaços.
Realizam-se ainda duas iniciativas 
dedicadas aos mais pequenos, 
que integram as comemorações 
do Dia Mundial da Criança: uma 
oficina de patchwork em papel e 
um espetáculo de teatro infantil 

com a companhia russa Mr. Pejo’s 
Wandering Dolls.
Participe nestas comemorações! 

Programa
Às 10 e às  14 horas
Eco-Troca Lixo por Plantas
Apoio: Amarsul
É oferecida uma planta em troca 
de 2 kg de papel (revistas, jornais 
e publicidade); 10 embalagens de 
cartão para líquidos alimentares 
(tetra-pak); 10 garrafões de plás-
tico de 5 litros; 15 embalagens de 
plástico (sumos, produtos de lim-
peza e champôs); 15 garrafas de 
água de plástico com tampa; 10 
embalagens de metal; 30 pilhas; 
40 rolhas de cortiça.
As eco-trocas são limitadas até um 
máximo de duas plantas por pes-
soa.
Das 10 às 12 horas
Percurso pedestre na Rede 
de Trilhos de Interpretação 
Ambiental do Município do Seixal 
(Trilho Seixal-Amora)

Ponto de encontro: Quinta 
da Fidalga
Destinatários: público em geral
Inscrições: seixal.limpo@cm- 
-seixal.pt
10 e 12 horas
Visita Guiada ao Jardim da Quinta 
da Fidalga
Destinatários: público em geral
11 horas
Visita Guiada à Oficina de Artes 
Manuel Cargaleiro
Destinatários: público em geral
Das 15 às 17 horas
Oficina Livre de Patchwork 
em Papel
Destinatários: público infantil
Comemorações do Dia Mundial 
da Criança 
17 horas
Teatro infantil «Crazy Crew»
Companhia Mr. Pejo’s Wandering 
Dolls (Rússia)
Destinatários: público infantil
Comemorações do Dia Mundial da 
Criança 

cm-seixal.pt

Dia 2 de junho, domingo
Quinta da Fidalga, Arrentela

t

y

w

Participe! 
Preservar o ambiente 
é proteger o futuro.

A Câmara Municipal do Seixal tem 
vindo a investir em meios humanos 
e novos equipamentos com o obje-
tivo de aumentar a sua capacidade 
de intervenção. O novo modelo de 
higiene urbana procura qualificar 
ainda mais o serviço e melhorar a 
participação ativa dos cidadãos 
neste processo. 
Estão também a decorrer ações in-
tegradas de valorização dos espa-
ços públicos, com uma periodicida-
de semanal, que incluem a desloca-
ção de equipas multidisciplinares 

da autarquia a várias localidades 
do concelho. 
Estas ações, que contam com cer-
ca de 50 trabalhadores, incluem 
lavagem de contentores, manuten-
ção de espaços verdes, recolha de 
monos, reparação de mobiliário 
urbano, limpeza e lavagem de ru-
as, desmatações, desobstrução de 
coletores e sarjetas e reparação de 
asfalto e passeios.
As últimas ações decorreram no dia 
15 de maio, em Amora, e no dia 22 
de maio, ao Bairro Novo, no Seixal.

Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Tavares, vice-presidente 
da autarquia, e equipas técnicas do 
município têm acompanhado estas 
ações e conversado com os muníci-
pes para saber a sua opinião sobre 
estas e outras iniciativas e recolher 
sugestões.

Dia 2 de junho, na Quinta da Fidalga, em Arrentela
Comemorações do Dia Mundial do Ambiente

Ações integradas de limpeza em Amora e Seixal
Valorização dos espaços públicos



  30 MAIO 2019    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 732

EDUCAÇÃO     11

Dias 31 de maio e 1 de junho, no Parque Urbano 
da Quinta da Marialva

Dia Mundial da Criança 
é comemorado 
com Festival Nick Fest

A implementação das Oficinas Paz 
e Cidadania Global decorreu no pre-
sente ano letivo, tendo-se concreti-
zado o seu encerramento no dia 16 
de maio, durante a Feira de Projetos 
Educativos. 
As oficinas inserem-se no âmbito do 
projeto Povos, Culturas e Pontes, pro-
movido pela Câmara Municipal do 
Seixal, em parceria com o Centro de 
Intervenção para o Desenvolvimento 
Amílcar Cabral, a Fundação Gonçalo 
da Silveira, a R@to – Associação 

para o Desenvolvimento Cultural e 
Científico, o Conselho Português pa-
ra a Paz e Cooperação e o Conceitos 
do Mundo.
As oficinas proporcionaram novas 
aprendizagens, durante as quais os 
alunos tiveram a oportunidade de 
vivenciar as diversas situações que 
muitas pessoas têm de enfrentar 
em diversos contextos, através de 
uma metodologia experiencial e in-
terativa. Os jovens elaboraram tra-
balhos escritos, performances, pa-

lestras e outros alusivos à temática 
dos direitos humanos, paz, guerra, 
refugiados, comércio justo, migra-
ções, trabalho e automatização da 
produção, ou seja, cidadania e de-
senvolvimento.
Estiveram envolvidas as turmas dos 
7.º anos das escolas secundárias 
de Amora, Alfredo dos Reis Silveira, 
Manuel Cargaleiro e Escola Básica 
Carlos Ribeiro, num total  de 650 
alunos.

Povos, Culturas e Pontes
Oficinas Paz e Cidadania Global

O Festival Nick Fest de-
corre nos dias 31 de maio e 1 de 
junho, no Parque Urbano da Quinta 
da Marialva, em Corroios. a inicia-
tiva realiza-se no âmbito das co-
memorações do Dia Mundial da 
Criança e é organizada pelo canal 
Nickelodeon em parceria com a 
Câmara Municipal do seixal. 

 No dia 31 de maio, logo a partir 
das 9.30 horas, as atividades des-
tinam-se à comunidade educativa 
com a participação dos jardins de 
infância e escolas do 1.º ciclo do en-
sino básico de todo o concelho, mas 
também abertas à população em 
geral. Durante os dois dias haverá 
atividades lúdicas e pedagógicas, 
tais como: pinturas faciais, Oficina 
Para, escuta e Pinta,  exercícios de 
busca e salvamento e passeio com 

cavalos, exposição de mota e jogo 
de sinais de trânsito,  exposição de 
viatura para recolha de animais, 
exposição de cães, demonstrações 
de treino canino e de agility canina. 
No recinto vão também estar os he-
róis Nickelodeon. venha ao festival, 
a entrada é gratuita.

Nos dias 31 de maio, entre as 19 
e as 23 horas, e no dia 1 de junho, 
entre as 16 e as 23 horas, pela tarifa 
única de 1,50 euros, o parque de 
estacionamento  C5 de Corroios da 
Fertagus está disponível.

Programa 
31 de maio
Das 9.30 às 15  horas
atividades lúdicas e pedagógicas 
para a comunidade educativa do 
concelho

Das 19 às 20.15 horas
atividades lúdicas e pedagógicas
para a população em geral
20.15 horas
espetáculo Nickelodeon
21  horas
taY , ÁtOa  e Fernando Daniel

1 de junho, 
Das 16 às 18 horas
atividades lúdicas e pedagógicas
para a população em geral
17 horas
Côte Confiture, teatro por les 
soeurs Kif Kif (Canadá) 
Das 18 às 20.30 horas
espetáculo Nickelodeon
21 horas
Paulo sousa
D.a.M.a

Escola Profissional Bento de Jesus Caraça 
Projeto escolar de gestão 
de energia ganha prémio

A Escola Profissional Bento de Jesus Caraça (EPBJC) foi uma das dez 
premiadas na competição escolar GaME – Ganha a Melhor Escola e, no 
dia 3 de maio, recebeu o prémio pelo trabalho desenvolvido na gestão de 
energia da escola. 
Utilizando a estratégia de aplicação de elementos característicos dos 
jogos em ambientes não lúdicos, a iniciativa GaME – Ganha a Melhor 
Escola envolve alunos do 3.º ciclo, ensino secundário e profissional 
na gestão de energia da sua escola, fornecendo ferramentas que lhes 
permitem realizar uma auditoria energética simplificada e implementar 
medidas de melhoria no uso da energia da escola, motivando os jovens 
para uma competição entre as escolas aderentes. 
O trabalho desenvolvido pela EPBJC foi premiado com dois televisores 
LCD e um frigorífico combinado, que vão substituir alguns equipamen-
tos pouco eficientes existentes neste estabelecimento de ensino. A 
cerimónia de atribuição dos prémios contou com a presença do vereador 
Joaquim Tavares, na qualidade de presidente da AMESEIXAL, e do diretor 
da agência, Philippe Bollinger. 
A competição escolar GaME – Ganha a Melhor Escola, é uma iniciativa 
da S.ENERGIA – Agência Regional de Energia do Barreiro, Moita, Montijo 
e Alcochete, e dos parceiros AMESEIXAL – Agência Municipal de Energia 
do Seixal, ADENE – Agência para a Energia, AGENEAL – Agência Municipal 
de Energia de Almada, AMEAL – Agência Municipal de Energia e Ambiente 
de Loures, AREAC – Agência Regional de Energia e Ambiente do Centro, 
AREANATejo – Agência de Energia e Ambiente do Norte Alentejano e 
Tejo, Cascais Ambiente – Empresa Municipal de Ambiente de Cascais, 
ENA – Agência de Energia e Ambienta da Arrábida e ENERAREA – Agência 
Regional de Energia e Ambiente do Interior, no âmbito do Plano de 
Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica (PPEC 2017-
-2018), aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos 
(ERSE).
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Escola Básica do Bairro Novo
A festa da família no espaço escolar

A Escola Básica do Bairro Novo recebeu a 4.ª Festa da Família no dia 17 de 
maio. Alunos, pais e encarregados de educação, professores e funcionários 
da escola reuniram-se num jantar partilhado, em que a animação foi o prato 
principal e em que as crianças puderam  brincar nas atividades à disposição, 
como os ateliês de modelagem de balões e de pintura de mural, experi-
mentaram os jogos tradicionais, saltitaram e escorregaram nos insufláveis, 
participaram nos treinos e minitorneios de basquetebol entre pais e alunos 
e ainda na aula de zumba, na sessão de ioga, etc. Este ano, a festa incluiu 
sessões de culinária, designadas Pequenos e Grandes Chefes de Culinária, e 
teve patente a exposição do desafio A Minha Família 3R, constituída por tra-
balhos elaborados pelos alunos. Manuela Calado, vereadora da Educação 
da Câmara do Seixal, compareceu na iniciativa. 

A FeirA de Projetos 
educativos 2019 decorreu de 13 
a 18 de maio, na frente ribeirinha 
de Amora. Trata-se de uma ini-
ciativa da Câmara Municipal do 
Seixal, realizada em parceria com 
as juntas de freguesia e a comuni-
dade educativa do concelho, que 
promove o convívio entre a comu-
nidade educativa num momento 
único de partilha.

Ao longo do espaço, houve vá-
rias tendas em formato iglô iden-
tificadas com um elemento da 
natureza: água, terra, fogo ou ar. 
Tanto as tendas como os espaços 
exteriores receberam diversas 
atividades, exposições, atuações 
e diversões. O programa incluiu 
dança, música e teatro, ateliês, 

apresentações, vídeos, jogos e 
workshops.

No exterior houve insufláveis, 
pinturas faciais, fantoches, o Jogo 
da Segurança rodoviária e os 
Jogos do Ambiente, e decorreram 
atividades desportivas como pati-
nagem, xadrez, slackline, tiro com 
arco, petanca, jogos tradicionais, 
dança do mastro com fitas, corfe-
bol e canoagem.

«educação e Sustentabilida-
de» foi o tema deste ano, por isso, 
ao longo do espaço, houve uma 
exposição com os 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), representando as priori-
dades globais para 2030, e os pro-
jetos que têm sido desenvolvidos 
pela Câmara Municipal do Seixal 

com vista à superação dessas me-
tas.

A imprensa e rádio escolares 
também estiveram a funcio-
nar durante a Feira de Projetos 
educativos, com emissão própria, 
reportagens e entrevistas.

Durante a semana, as ativida-
des foram dedicadas às escolas, 
mas o último dia, sábado, 18 de 
maio, foi dirigido à população em 
geral, com música, teatro, oficinas 
de artes plásticas, jogos tradicio-
nais, xadrez, uma aula de zumba e 
uma caminhada.

Joaquim Santos, presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
e Manuela Calado, vereadora do 
pelouro da educação, visitaram a 
Feira de Projetos educativos. n

Feira de Projetos educativos 2019 

Conhecer e participar 
nos projetos das escolas 

Audição final do Polo do Seixal da Escola 
Artística de Música do Conservatório Nacional 
70 jovens promessas da música

Handel, Haydn, Ravel, Schubert, Bizet, Debussy ou Herbie Hancock foram 
alguns dos compositores interpretados pelos alunos do Polo do Seixal da 
Escola Artística de Música do Conservatório Nacional (EAMCN) no palco do 
Auditório Municipal no dia 16 de maio. Os temas foram interpretados pelos 
alunos na audição final deste ano letivo, que teve como objetivo partilhar o 
trabalho desenvolvido na escola com familiares e amigos, assim como com a 
comunidade em geral.
Sediada em Lisboa, a EAMCN tem polos em funcionamento no Seixal, 
Amadora e Loures. Para além de iniciação ou formação musical, consoante 
o nível de ensino, os alunos recebem igualmente aulas de coro, expressão 
dramática e classe de orquestra. O Polo do Seixal tem alunos com idades 
entre os 6 e os 11 anos, distribuídos por turmas de iniciação musical, uma 
por cada nível de ensino, e duas turmas de formação musical (5.º e 6.º anos). 
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Feira de Projetos Educativos 2019 

Conhecer e participar 
nos projetos das escolas 

A Infância e a Adolescência em Tempo de Guerra
Alunos da Escola Básica Carlos 
Ribeiro promovem encontro

«O seu amor estava inacabado porque entretanto havia começado a guerra. 
A guerra interrompe.» A citação do livro Um Homem: Klaus Klump, do escritor 
Gonçalo M. Tavares, poderia ter dado o mote para o encontro de apresen-
tação e exposição do projeto sobre o tema «A Infância e a Adolescência em 
Tempo de Guerra» que decorreu no auditório da Escola Básica Carlos Ribeiro, 
no dia 30 de abril.
O projeto decorreu no âmbito do estudo do diário escrito por Anne Frank e, 
sem demérito para a ficção, procurou enfrentar a cruel realidade da guerra. O 
projeto dos alunos do 8.º E da mesma escola abordou as diferenças e seme-
lhanças entre a história da menina judia falecida no campo de concentração 
de Auschwitz com as de outras crianças e jovens, mais ou menos conheci-
das, que viram a normalidade da sua vida interrompida pela guerra: Mary 
Berg, Alan Kurdi e Myriam Rawick e Malak.
A sua história é parecida com a de muitos milhões de crianças e jovens e o 
projeto escolar procurou sensibilizar os mais jovens para a necessidade de 
olhar para si mesmos e para o mundo com empatia e espírito crítico, assim 
como para os direitos humanos à não discriminação, à vida e à dignidade, à 
segurança e à paz e a procurar asilo noutros países.

Ação Social Escolar 2019-2020
Inscrições até 12 de julho

Estão abertas as inscrições para o programa de Ação Social Escolar (ASE) 
para o ano letivo 2019-2020 até ao dia 12 de julho, numa primeira fase. A 
segunda fase decorre de 1 a 30 de setembro.
A ASE destina-se a alunos do 1.º ciclo do ensino básico e pré-escolar da 
rede pública do município do Seixal e que reúnam os requisitos previstos 
na lei.
O local de inscrições para usufruir da Ação Social Escolar decorre nas 
sedes dos agrupamentos de escolas. 
Atenção, para que os alunos possam usufruir do programa da Ação Social 
Escolar logo no início do ano letivo, devem inscrever-se o mais brevemen-
te possível.
Para mais informações sobre as condições de admissão e os documen-
tos a apresentar para a ASE, os candidatos poderão consultar o site da 
autarquia, em cm-seixal.pt.
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«IdeIas com cores, pes-
soas brilhantes» é o tema do maio 
social 2019, uma iniciativa pro-
movida pela câmara municipal do 
seixal e pelas entidades parceiras 
da Rede social. até 5 de junho, o 
evento conta com um vasto leque de 
atividades, do desporto aos eventos 
solidários, passando por debates 
sobre temas como a violência do-
méstica. as atividades são dinami-
zadas pelas entidades que integram 
a Rede social do seixal, numa mos-
tra do trabalho desenvolvido na 
área da intervenção social.

a 8.ª edição do maio social 
foca-se nos objetivos do Plano 
municipal para a Integração dos 
migrantes e do Plano municipal 
para a Igualdade de Género e 
oportunidades e assenta maiori-
tariamente em atividades de sen-
sibilização da campanha Traduz-
-te em Força, promovida pela QI 

News – Quinto Império News, a que 
o seixal se associou. o objetivo é 
transmitir uma mensagem de for-
ça às mulheres imigrantes, liberta 
de estereótipos sociais e culturais. 
a campanha teve a sua primeira 
apresentação no dia 21 de maio, 
junto dos moradores de Vale de 
chícharos, seguindo-se as comu-
nidades da Quinta do cabral e de 
miratejo. a sensibilização prosse-
gue em junho, junto de outras co-
munidades locais.

como já é habitual, o maio social 
conta também com a realização de 
uma reunião plenária do conselho 
Local de ação social do seixal 
(cLass), que no dia 5 de junho vai 
assinalar os 15 anos de criação da 
Rede social do seixal. conheça o 
restante programa: 

4 de junho, 14.30 horas
seminário Violência doméstica – 

Vítimas Indiretas ou Vicariantes
Tribunal Judicial da comarca 
de Lisboa – Núcleo do seixal
destinatários: equipas técnicas da 
parceria 

5 de junho, 9.30 horas
70.ª reunião plenária ordinária do 
conselho Local de ação social do 
seixal (cLass) – 15 anos 
de Rede social – Ideias com cores, 
Pessoas Brilhantes
oficina de artes manuel cargaleiro, 
Quinta da Fidalga 
destinatários: parceria do cLass

Em junho, data a definir
sessão de apresentação 
da campanha de sensibilização
mulher, Traduz-te em Força
destinatários: moradores 
da cucena, aldeia de Paio Pires 
e de santa marta de corroios n

maio social 2019

Projetos com impacto 
na comunidade

A Cãominhada Solidária decorreu 
no dia 12 de maio, com o objetivo 
de angariar fundos e bens, para o 
Centro de Atividades Sociais de 
Miratejo e para a Associação Amigos 
dos Animais do Seixal. 
O passeio partiu do CROACS – Centro 
de Recolha Oficial de Animais de 
Companhia do Seixal, em Arrentela, 
e foi até ao Parque da Quinta dos 
Franceses, no Seixal. A iniciativa con-
tou com a presença do vereador da 
Câmara Municipal do Seixal Joaquim 

Tavares, este saudou «a ação que 
apoia duas causas: a promoção do 
bem-estar animal através da reco-
lha de bens e o Centro de Atividades 
Sociais de Miratejo que ajuda crian-
ças mais desfavorecidas». 
Foram cerca de 60 participantes que 
com a sua inscrição permitiram a 
angariação de 214 euros, que rever-
teram para o Centro de Atividades 
Sociais de Miratejo – Meta Atingida, 
entidade que presta apoio escolar 
a crianças do 1.º ciclo até ao 9.º 

ano do ensino básico Quanto aos 
bens recolhidos, foram entregues 
à Associação Amigos dos Animais 
do Seixal. Os donativos angariados 
foram: 6 detergentes; 5 pacotes de 
esponjas; 50 unidades de soro; 3 
medicamentos; 20 latas de comida 
húmida; 5 coleiras; 7 pacotes de al-
godão; 15 pacotes de sacos do lixo; 
51 latas de patés; 30 quilos de areia; 
11,5 quilos de ração de gato; 3 pa-
cotes de biscoitos e 167 quilos de 
ração para cão.

De 14 a 16 de junho, 
na frente ribeirinha de Amora
Seixal, Município Saudável

A 2.ª edição do Seixal, Município Saudável decorre de 14 a 16 de junho, 
na frente ribeirinha de Amora. Este é um evento dedicado à promoção da 
saúde e de estilos de vida saudáveis, envolvendo as parcerias do projeto 
Seixal Saudável, com um programa de atividades dirigidas à população.
No dia 14 de junho, decorrerá a comemoração do 20.º aniversário do 
projeto Prevenir em Coleção, com a presença das 600 crianças das es-
colas e jardins de infância do concelho do Seixal aderentes ao projeto. O 
dia 15 de junho é dedicado à prevenção da diabetes, aos benefícios do 
ioga e finaliza com a realização de um treino de Suporte Básico de Vida. 
A família e a parentalidade estarão em destaque no dia 16 de junho com 
a realização da 11.ª edição da iniciativa Caminhar por Uma Gravidez 
Saudável e o 6.º Passeio de Bebés. Durante estes dias vão realizar-se 
workshops, showcooking e rastreios de saúde (IMC, colesterol, glicemia, 
acuidade visual, audição, entre outros). A entrada é gratuita, venha sa-
ber como está a sua saúde!

Cãominhada Solidária
Iniciativa apoiou instituições do concelho

Saudável

Seixal
Município
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Conversas Com a escrita, iniciativa 
promovida pela Câmara municipal do seixal, 
recebeu no dia 10 de maio o escritor João 
Tordo. o vencedor do prémio José saramago 
em 2009 tem doze romances publicados e é 
já um nome de referência na literatura por-
tuguesa. 

João Tordo publicou o primeiro livro com 
29 anos e aos 33 venceu o Prémio Literário 
José saramago, com «as Três vidas». o es-
critor conta com vários títulos publicados e 
prémios atribuídos. Para além de romancista, 
João Tordo trabalha como cronista, tradutor e 
guionista em filmes e séries de ficção.

o autor veio à Biblioteca municipal do 
seixal apresentar o último romance, «a 
mulher Que Correu atrás do vento». o livro 
conta uma história de amor e perda narrada 
por quatro vozes femininas, passadas em três 
cidades, ao longo de um século. Uma narrativa 
centrada nas vidas de Lisbeth Lorentz, pro-
fessora de piano na Baviera (1892); Beatriz, 
estudante universitária em Lisboa (1991); 
Graça Boyard, portuguesa que depois de viver 
em Londres regressa a Portugal (1973), e 
Lia Boyard, uma mulher que decide procu-
rar a mãe (2015). são estas as mulheres que 
narram uma história que não obedece a uma 
ordem cronológica, mas que João Tordo en-
tretece numa teia de perdas e amizades, que 
se inicia na alemanha no século XIX e termina 
em Portugal no século XXI. Para o autor «a 
geografia é importante no sentido em que 
marca o território de uma personagem emo-
cionalmente». Isso está presente no enredo 
de «a mulher Que Correu atrás do vento», o 
seu 12.º romance. o melhor será ler e conhe-
cer as personagens...

João Tordo, durante as Conversas com a 
escrita, falou sobre o processo criativo. Com o 
tempo, «encontrei uma narrativa na qual me 
sinto bem, fui encontrando as personagens e 
os livros aconteceram». em relação à história: 
«Quando me sento a escrever não tenho ne-

nhum plano, é disso que eu gosto. Tenho uma 
ideia da personagem e deixo que ande comigo 
durante muito tempo antes de me sentar a 
escrever», revela.

e vai mais longe: «Preocupo-me, há um 
público que gosta de ler os meus livros, que 
se identifica com as situações que estão ali…». 
Para quem gosta de ler, os livros têm o con-
dão de fazer companhia, mas para o escritor: 
«não concordo que um livro tenha de nos 
deixar desassossegados. o que faço é usar as 
personagens, que têm as suas dores particu-
lares, e vejo-as caminhar no sentido da reso-
lução». Tal também acontece em «a mulher 
Que Correu atrás do vento», as personagens 
têm personalidades vincadas e carregam um 
peso associado à perda e dor, numa escrita 
que prende o leitor até ao fim do livro. 

 Quanto ao futuro, confessa, «acho que nun-
ca deixarei de ser um escritor muito narrati-
vo, a minha paixão é a narrativa. Com o tempo 
a minha escrita vai ficando mais complexa e o 
patamar é tentar não descer».n

o LIvro em Festa – Feira do Livro 
do Concelho do seixal chegou ao fim, após 
uma viagem que durou três semanas, de 
23 de abril a 12 de maio, e em que os li-
vros ganharam uma nova casa, no Jardim 
da Quinta da Água, em Corroios. este ano 
houve mais dias de feira e o atrativo de 
10 a 50 por cento de desconto em todos 
os livros.

a iniciativa resultou da parceria entre 
a Câmara municipal do seixal, a Junta de 
Freguesia de Corroios e a editora Página a 
Página – Divulgação do Livro e da Leitura. 
Para a organização, a feira que promoveu 
o livro e a leitura «foi bastante positiva». 

Pela feira passaram 850 alunos dos 
vários ciclos de ensino e a programação 
incluiu apresentações de livros, horas do 
conto, ateliês e música. nas sessões de 
dinamização de leitura destinadas aos 
alunos do 1.º ciclo do ensino básico, foi 
possível ouvir histórias originárias no 
Japão. estas tiveram como objetivo esti-
mular nas crianças o gosto pela leitura. 
no total foram realizadas seis sessões, 

o mesmo número de atuações musicais 
que animaram o certame. Quanto aos ate-
liês direcionados para os alunos dos 2.º e 
3.º ciclos do ensino básico, pretenderam 
demonstrar como a leitura contribui para 
a aquisição de aprendizagens essenciais. 
momento aguardado por estes dias foi a 
apresentação de livros, cinco obras onde 
se incluiu a divulgação de dois livros de 
Álvaro Cunhal: «o Burro Tinha razão» e 
«os Barrigas e magriços». a temática do 
bullying foi apresentada no livro «nem 
Tentes Bater Duas vezes», de sandra 
magalhães, e no penúltimo dia do cer-
tame foi apresentado o livro «Foi Como 
Um rio», de Francisco Ceia, baseado em 
pessoas reais, e onde se encontra José 
régio e a Fábrica da robinson, entre ou-
tras referências da cidade de Portalegre. 
Pela feira, que conferiu protagonismo ao 
livro e à literatura, passaram centenas 
de visitantes que levaram para casa não 
só livros, como a vontade de descobrir 
histórias que nos tocam e transformam o 
modo como olhamos o mundo. n

Conversas com a escrita trouxe 
João Tordo ao seixal
Livro conta a história 
de quatro mulheres

o Livro em Festa – Feira do Livro 
do Concelho do seixal
Transformar a leitura 
num hábito
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O prOgrama do maio 
património, que decorreu de 17 
a 19 de maio, celebrou o 37.º ani-
versário do Ecomuseu municipal 
do Seixal e, paralelamente, o Dia 
Internacional dos museus, ambos 
assinalados no dia 18. 

as comemorações integraram 
atividades para várias idades que 
se realizaram nos espaços mu-
seológicos e sítios patrimoniais 
do concelho. Na tarde de dia 18, 
no Espaço memória – Tipografia 
popular do Seixal, decorreu o 
concerto com os alunos do polo 
do Seixal da Escola artística 
de música do Conservatório 
Nacional, seguido de brinde de pa-

rabéns ao Ecomuseu. 
a visita temática À roda de 

Uma Olaria, no Núcleo da Olaria 
romana da Quinta do rouxinol, 
contou com a participação de mais 
de 30 pessoas.

Na Noite dos museus, foram 
várias as iniciativas, sendo de 
destacar o concerto Zé Soares 
Trio Convida maria anadon – 
«SeixalJazz 2019 – marca Vinte», 
no Núcleo Naval de arrentela, que 
contou com cerca de 60 participan-
tes. muitas pessoas aproveitaram 
o tempo ameno noturno para em-
barcar nos dois passeios come-
morativos a bordo do bote de fra-
gata Baía do Seixal. De mencionar 

a presença, na Noite dos museus, 
do vereador manuel pires, respon-
sável do pelouro do património 
Histórico e Cultural da Câmara 
municipal do Seixal.

a atividade reconhecer e pro-
teger o património arqueológico 
realizou-se no dia 19, na praia da 
ponta do mato/ponta dos Corvos. 
De tarde, mais de três dezenas de 
pessoas estiveram nas Oficinas 
abertas na Fábrica da pólvora, na 
Extensão na Fábrica da pólvora 
de Vale de milhaços, enquanto vá-
rias famílias assistiram ao teatro 
de fantoches Um Perna-Longa no 
Moinho, no Núcleo do moinho de 
maré de Corroios. n

 Aprofundar a cultura teatral dos jo-
vens é um dos objetivos do projeto 
Apre(e)nder o Teatro, iniciado em 
1990 e desenvolvido em parceria 
pela Câmara do Seixal e escolas dos 
2.º e 3.º ciclos do ensino básico e 
secundárias do concelho. Uma das 
vertentes do projeto é a Mostra de 
Teatro Escolar, cujas exibições de-

correm de 30 de maio e 8 de junho, 
no Cinema S. Vicente, em Aldeia de 
Paio Pires.
A Mostra de Teatro Escolar revela o 
interesse pela arte de representar 
por parte dos jovens do concelho, os 
quais demonstram que conseguem 
fazer teatro com qualidade. O projeto 
é desenvolvido nas escolas e clubes 

de teatro num espírito de aprendi-
zagem aberta a diversas formas 
artísticas, com diferentes conceitos 
estéticos, onde se aliam a teoria e 
a prática, levando os objetivos pe-
dagógicos a serem conseguidos de 
forma lúdica. Deste modo, os alunos 
vão dar asas à representação nas 
seguintes peças: 

30 de maio, 21.30 horas
«Falar Verdade a Mentir», adaptação 
da obra de Almeida Garrett
Grupo de Teatro da Escola 
Secundária Dr. José Afonso

7 de junho, 21.30 horas
«Virtualidades»
Apresentação final do Curso

 de Iniciação ao Teatro promovido 
pela Animateatro

8 de junho, 21.30 horas
«Falar Verdade a Mentir», adaptação 
da obra de Almeida Garrett
Grupo de Teatro da Escola 
Secundária Dr. José Afonso

Mostra de Teatro Escolar
Jovens revelam qualidades de representação

maio património 2019

Celebrar os museus

Todas as terças-feiras, até 18 de junho 
Melhores filmes do IndieLisboa 
passam no Auditório Municipal

A extensão no Seixal do IndieLisboa – Festival Internacional de 
Cinema Independente já apresentou a primeira projeção da sele-
ção de 2019. «L’Île au Trésor», documentário francês assinado por 
Guillaume Brac, apresentado na Secção Silvestre do festival, conta a 
história de «tesouros» escondidos num parque em Paris numa tarde 
de verão e passou no Auditório Municipal no dia 21 de maio. Dia 28, a 
sala recebeu «Donzela Guerreira», obra da portuguesa Marta Pessoa.  
A ficção conta a história de uma escritora a partir dos universos literá-
rios de Maria Judite de Carvalho e de Irene Lisboa.
O festival vai continuar a ditar a programação da sala às terças-feiras. 
As sessões têm um custo de 2 euros e começam às 21.30 horas, 
sendo os filmes dirigidos a um público maior de 16 anos. As sessões 
contam com filmes de várias secções do festival, incluindo premiados 
pelo júri, aclamados pelo público e distinguidos pela crítica.
No dia 4 de junho, o Auditório Municipal recebe uma seleção de cur-
tas-metragens distinguidas no festival: «Guaxuma» (Prémio Turismo 
de Macau, Melhor curta-metragem de animação, Prémio do público 
para melhor curta-metragem, Prémio Escolas); «The Girl With Two 
Heads» (Prémio Turismo de Macau, Melhor curta-metragem de fic-
ção); «Swatted» (Prémio Turismo de Macau, Melhor curta-metragem 
de documentário) e «Sete Anos em Maio» (Prémio Silvestre para me-
lhor curta-metragem, Prémio Amnistia Internacional).
«Bait» é a película distinguida com o Prémio do público de longa-me-
tragem e é exibida a 11 de junho. A ficção de Mark Jenkin, realizador e 
argumentista do Reino Unido, foi filmada em preto e branco, em pelí-
cula de 16 mm processada à mão e conta a história de uma pequena 
localidade na Cornualha onde os antigos modos da vida piscatória 
vão sendo alterados pela invasão do turismo. A ultima projeção é dia 
18 de junho.  «Batida de Lisboa» é um trabalho de Rita Maia e Vasco 
Viana e apresenta uma viagem pelos subúrbios da capital, em que co-
nhecemos diferentes gerações de músicos e produtores com origens 
em Angola, São Tomé, Cabo Verde ou Guiné-Bissau.
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Programa
15 de junho, sábado
10.30 horas
Abertura dos standes 
de gastronomia e de artesanato 
de vários paises
ODS – Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável –  
A Importância da Paz para 
a Sustentabilidade do Planeta
Conversas sobre a Paz 
e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)
Ateliês; Jogos tradicionais
15 horas
Pinturas faciais
18 horas
Concerto Couple Coffee (Brasil) – 
Homenagem a José Afonso
19 horas
Concerto Cindazunda (Portugal)
20 horas
Concerto Téada (Irlanda)
 
16 de junho, domingo
10 horas
Abertura dos standes 
de gastronomia e de artesanato 
de vários paises

Aula de ioga; Jogos tradicionais
11 horas
Hora do Conto
15 horas
Pinturas faciais
17 horas
Workshop de percussão árabe
17.30 horas
Workshop de dança do ventre
18.30 horas
Concerto Caña Dulce y Caña Brava 
(México)
20 horas
Concerto El Laff (Marrocos/ 
/Espanha)
 
Associações participantes:
Associação Cultural Cubana em 
Portugal Alo Cubano; Associação 
Cabo-verdiana do Seixal; Associação 
de Apoio à Comunidade dos Países 
de Língua Oficial Portuguesa (AAGA); 
Associação Moçambique Sempre; 
Casa Árabe; Kamba – Associação de 
Angolanos do Concelho do Seixal; 
Associação para o Desenvolvimento 
Social, Solidariedade com S. Tomé 
(Poto Betu);  Associação dos Naturais 
e Amigos de Lobata em Portugal.

Dias 15 e 16 de junho, no Parque Urbano
José Afonso, em Miratejo
Seixal World Music 

A 7, 8 e 9 de junho, o À Babuja – 
Festival de Street Art do Seixal está 
de volta para dar nova vida e cor a 
alguns edifícios e espaços públicos 
do núcleo urbano antigo do Seixal.
O festival promove grandes inter-
venções em edifícios e espaços 
públicos, levadas a cabo por ar-
tistas convidados que são nomes 
conhecidos da arte urbana.
Este ano, o destaque vai para uma 
grande intervenção no mural junto 
ao Mercado Municipal do Seixal, 
feita em colaboração com Eduardo 

Palaio, autor do mural atual.
Mosaik e Mar, Draw & Contra e 
Trafic são os writers que vão fazer 
das paredes a sua tela. Como é ca-
racterístico deste festival, o público 
poderá acompanhar de perto o de-
senvolvimento do trabalho criativo 
e até interagir com os artistas.
Como na primeira edição, os jo-
vens artistas e estudantes das 
escolas do concelho são também 
protagonistas do festival À Babuja. 
São eles que vão dar vida a uma 
galeria em construção ao ar livre, 

no jardim do Seixal, ao intervir em 
estruturas que ali serão colocadas.
Os três dias do À Babuja serão ain-
da preenchidos por música ao vivo, 
dança, workshops e muita anima-
ção.
«À babuja» é uma expressão popu-
lar que significa estar perto de algo 
e muito utilizada pela população 
do Seixal, nomeadamente pelos 
pescadores.

O Seixal recebe, nos dias 8 e 9 de 
junho, na zona ribeirinha de Amora, 
o Fado Food Fest, um evento dedica-
do ao fado, mas onde não falta ani-
mação e gastronomia. Diamantina 
Rodrigues, fadista do concelho, é a 
curadora do evento.
No dia 8 de junho, sábado, o palco 
principal recebe Cuca Roseta, Ana 
Laíns e Helder Moutinho. No palco 
secundário atua M-Pex. 
No dia 9 de junho, domingo, Gisela 
João, Stereossauro e Diamantina 
Rodrigues sobem ao palco principal 
e Bela Ensemble atua no palco se-
cundário. 

Haverá ainda animação, com flash 
mobs de fado, e uma zona de gas-
tronomia, com a presença de produ-
tores e restaurantes locais, que vão 
presentear o público com petiscos 
tradicionais e receitas originais que 
vão tornar o Fado Food Fest numa 
verdadeira experiência sensorial. 
Também não vão faltar os melhores 
vinhos da região para degustar num 
wine court, ao som das guitarras 
portuguesas.
Para que possa apreciar as iguarias, 
o espaço abre às 17 horas, e os con-
certos têm início às 21 horas.
Os bilhetes estão à venda na 

Ticketline, no Fórum Cultural do 
Seixal e na bilheteira do recinto a 
partir das 11 horas do dia 7 de ju-
nho.
O bilhete diário custa 7,50 euros e 
o passe para dois dias, 10 euros. O 
bilhete Pack Grupo (bilhete diário 
para 4 pessoas com entrada em 
simultâneo) é de 15 euros. A entra-
da é grátis para crianças até aos 12 
anos (inclusive).
O Fado Food Fest é uma organização 
da Câmara Municipal do Seixal e da 
Delegação do Seixal da Associação 
do Comércio, Indústria, Serviços, e 
Turismo do Distrito de Setúbal. 

Dias 8 e 9 de junho, na zona ribeirinha de Amora
Fado Food Fest reúne fado e gastronomia

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_imprensa_242x153.pdf   1   23/05/2019   17:27

Informações 
em cm-seixal.pt

O Seixal World Music realiza-se a 15 e 16 de junho, no Parque Urbano José 
Afonso, em Miratejo, com um programa diversificado que nos dá a conhecer 
as músicas populares que se fazem pelo mundo.
Influências, sons e sabores vindos de várias culturas e países juntam-se no 
concelho do Seixal para mostrar como a música, o artesanato e a gastrono-
mia podem e devem unir os povos.
A edição de 2019 do Seixal World Music realiza-se com sons vindos da 
Irlanda, do México, de Marrocos/Espanha, do Brasil e de Portugal.
Celebre a diversidade cultural e descubra mundos dentro do concelho do 
Seixal.

De 7 a 9 de junho, na zona ribeirinha do Seixal
À Babuja traz a street art de volta ao Seixal

À BABUJA
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A Casa do Povo de Corroios (CPC) 
comemorou o 85.º aniversário com 
um programa de iniciativas em que 
se destacam a sessão solene, o XIX 
Encontro de Coros, o Dance Party 
e o Concerto da Liberdade, entre 
outras.
Na sessão solene, realizada no dia 
6 de maio, houve atuação musical 
pelos músicos e cantores da CPC, 
tendo o Coro Carpe Diem cantado o 
Hino da Casa do Povo. 
Outro momento marcante da noi-
te foi a homenagem aos atletas e 
técnicos que se distinguiram nos 
pódios nos campeonatos regio-
nais, nacionais e internacionais ao 
longo da temporada nas diferentes 
modalidades. Também foram en-
tregues lembranças de reconheci-
mento aos elementos da institui-
ção pelo trabalho na área cultural.
Luís Varela, presidente da direção, 
homenageou o património deixa-
do por muitos homens e mulheres 
nestes 85 anos «a trabalhar para 
o bem-estar da população e da so-
ciedade». Relembrou que a CPC 
continua a dispor de oferta des-
portiva e cultural dirigida a todas 
as idades, «contribuindo para a for-
mação cívica, motora e moral dos 
jovens e para uma vida mais ativa e 
de melhor qualidade das pessoas 
mais idosas».
O dirigente afirmou que a CPC não 
tem capacidade financeira para 
requalificar o edifício da sede so-
cial e para adquirir material des-
portivo, como lonas de trampolim 
e tatamis de judo, «equipamentos 
essenciais à manutenção destas 
classes», mas «deseja aumentar, 
reforçar e diversificar a sua oferta 
cultural e desportiva, «necessita-
mos de apoio para o fazer».
Luís Varela referiu que estão en-
volvidos centenas de praticantes 
e alunos nas 20 modalidades im-

plementadas no clube, de âmbi-
to cultural e desportivo, além da 
organização de diversos eventos. 
Destacou algumas atividades e 
modalidades, designadamente o 
tiro olímpico, sendo os atletas da 
CPC uma referência nacional nesta 
modalidade, com Tiago Carapinha 
a sagrar-se campeão ibérico em 
pistola 10 m e vice-campeão ibé-
rico em equipas mistas, com Ana 
Margarida Cardoso.  
O dirigente expressou o agradeci-
mento à câmara municipal e à jun-
ta de freguesia pelo apoio prestado 
à CPC e ao movimento associativo.
O presidente da Junta de Freguesia 
de Corroios, Eduardo Rosa, saudou 
a CPC pelo aniversário e realçou 
o momento musical no início da 
sessão, «uma mostra da qualidade 
do trabalho realizado» e mencio-
nou os que foram agraciados pela 
coletividade pelo empenho e de-
dicação. O autarca afirmou que a 
junta «tem trabalhado para apoiar 
e dar condições aos nossos atle-
tas», referiu o trabalho de parceria 
com o movimento associativo, di-
zendo que «em coletivo temos en-
contrado as soluções» e lembrou 
que a CPC pode utilizar o Pavilhão 

Multiusos da Quinta da Marialva e 
o Parque Urbano da Marialva. 
A vereadora Maria João Macau, 
em representação da Câmara 
Municipal do Seixal, afirmou que 
a CPC «é uma referência e faz parte 
do património coletivo da freguesia 
e do concelho». Dedicou uma pala-
vra de homenagem aos anteriores 
dirigentes que «fizeram esta casa 
e dignificaram o nome do nosso 
movimento associativo». 
A vereadora lembrou que a CPC foi 
fundada no tempo do fascismo, 
mas «teve um papel social mui-
to importante na área da saúde, 
apoiando os trabalhadores rurais 
da freguesia, e depois do 25 de 
Abril soube dinamizar-se, abrir-se 
a toda a gente, transformando-se 
numa casa de educação, cultura, 
lazer, formação, desporto, e pres-
tamos assim um serviços valioso 
à população, numa casa onde os 
jovens e as crianças podem ocupar 
o tempo de forma mais saudável».
Maria João Macau concluiu afir-
mando que o movimento associati-
vo «continua a ser uma prioridade» 
para a autarquia e que esta «com-
promete-se em honrar o apoio pro-
metido ao movimento associativo».

Aniversário do Grupo Desportivo 
Cultural Águias de Vale de Milhaços
Beneficiação da coletividade 
permitiu aumento de modalidades

Futsal, ioga, karaté, caminhadas, ténis, ginástica de manutenção e 
acrobática ou zumba são algumas das modalidades disponibilizadas 
pelo Grupo Desportivo Cultural Águias de Vale de Milhaços (GDCAVM). 
Com 37 anos, a coletividade assinalou o aniversário no dia 5 de maio 
com um almoço, um concerto pelo músico Pedro Teixeira, as atuações 
da classe de zumba e do grupo de concertinas da coletividade e uma 
sessão solene.
Construída pela coletividade, a sala de desporto recebeu já este ano um 
investimento de 5 842,24 euros por parte da Câmara Municipal do Seixal 
para colocação do piso desportivo e a construção de casas de banho e 
de um espaço para arrumos. 
O presidente da direção do GDCAVM lembrou que o apoio para a coloca-
ção do piso na sala de desporto foi garantido na sessão solene de aniver-
sário do ano anterior pelo vereador José Carlos Gomes, com o pelouro do 
Desporto da Câmara Municipal do Seixal. Um ano depois, na presença 
do mesmo vereador, Paulo Gonçalves assegurou que se tratou de «uma 
promessa feita e logo cumprida».
«Já temos infraestruturas a funcionar e condições para dar continuidade 
às nossas modalidades, mas também para aumentar o seu núme-
ro, assim como de praticantes», referiu igualmente o dirigente. Paulo 
Gonçalves referiu ainda que o clube encara também a necessidade de 
construir os balneários do espaço polidesportivo, mas enfatizou ter tam-
bém já assegurado o apoio por parte da Câmara do Seixal.
O presidente da Junta de Freguesia de Corroios, Eduardo Rosa, salientou 
que apesar de esta coletividade ter mudado de localização há já alguns 
anos e, progressivamente, ter visto as suas instalações beneficiadas, 
«quem faz dos clubes uma casa são as pessoas» e apelou a que «todos 
lutem para que o Estado Central apoie o movimento associativo, como 
por exemplo através da isenção do pagamento de IVA por parte das 
coletividades».
«O movimento associativo deste concelho é um parceiro privilegiado do 
Poder Local e os nossos autarcas aprendem muito com os seus dirigen-
tes e o seu trabalho voluntário e benévolo», assumiu José Carlos Gomes. 
O vereador com o pelouro do Desporto da Câmara Municipal do Seixal 
revelou que a autarquia se encontra a elaborar «um levantamento de 
custos para a obra de construção dos balneários e de uma bancada para 
o polidesportivo da coletividade» e assegurou que, em breve, «iremos 
apresentar um projeto que será discutido com a direção do GDCAVM, 
para que no próximo aniversário esteja, pelo menos, em construção».
Joaquim Galoxa, presidente da assembleia geral da coletividade, dirigiu 
o momento protocolar que contou ainda com intervenções de Francisco 
Baltazar e Nicolau Bastos, os quais representaram a Confederação 
Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto e a 
Associação das Colectividades do Concelho do Seixal. 

Casa do Povo de Corroios celebrou 85 anos
Um património cultural e desportivo de referência
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O Clube de Canoagem de Amora 
(CCA) celebrou, no dia 18 de maio, 
o 16.º aniversário. O clube tem ca-
da vez mais atletas, o que obrigou 
à realização da sessão solene na 
Sociedade Filarmónica Operária 
Amorense (SFOA). E porque há mo-
mentos em que a cultura é ideal 
para celebrar o desporto, o even-
to contou com a atuação do grupo 
de dança Reticências e de Beatriz 
Saldanha ao piano, uma atleta que 
é também dotada para a música.
Depois do momento solene, os 
convidados foram até à sede do 
CCA, onde foi inaugurado o hangar 
de armazenamento de embarca-
ções, após obras de beneficiação 
e ampliação apoiadas pela Câmara 
Municipal do Seixal no valor de 8 
mil euros.
No evento estiveram presentes 
Joaquim Tavares, vice-presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
Manuel Araújo, presidente da Junta 
de Freguesia de Amora, e Vítor 
Félix, presidente da Federação 
Portuguesa de Canoagem.
O novo hangar, o crescimento do 

número de atletas, a afirmação co-
mo o 2.º clube nacional com mais 
atletas federados na canoagem 
(115 atletas), a conquista do 3.º 
lugar no ranking nacional e o 1.º 
lugar no campeonato nacional de 
veteranos marcaram esta época 
desportiva e o aniversário do CCA. 
Para João Paulo Duarte, presi-
dente da direção do CCA, este 
sucesso «deve-se a uma valorosa 
equipa que compõe o nosso clu-
be», incluindo os atletas, os seus 
familiares e técnicos. Afirma estar 
«extremamente orgulhoso», acres-
centando que «nenhum sonho se 
torna realidade sem muita entrega, 
ambição e competência».
Sobre o hangar, considera que é 
«uma obra magnífica que a todos 
nos orgulha», mas falou sobre os 
problemas de segurança dos atle-
tas no acesso à Baía.
O vice-presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal também conside-
ra que «é importante levar o clube 
mais para ao pé do rio». Joaquim 
Tavares explicou que esta necessi-
dade do clube «não é um problema, 

mas sim uma oportunidade», uma 
vez que o município tem prevista 
para a zona ribeirinha a construção 
do Centro Náutico de Amora.
O autarca deixou «uma palavra de 
reconhecimento pelo trabalho que 
foi feito ao longo destes 16 anos 
e de incentivo aos dirigentes para 
continuarem este caminho».
Vítor Félix elogiou o papel do CCA na 
canoagem nacional: «A canoagem 
hoje é uma modalidade de referên-
cia no nosso país, em cerca de 10 
anos conquistámos mais de uma 
centena de medalhas em campe-
onatos da Europa, do mundo e nos 
Jogos Olímpicos, e o CCA contribuiu 
para esse feito.»
Manuel Araújo destacou o traba-
lho do CCA «na formação e na com-
petição», que tem tanta qualida-
de que o clube «vive uma crise de 
crescimento». O desafio «é como 
acompanhar o crescimento e os re-
sultados com as condições de fun-
cionamento e treino necessários».

A Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Fernão 
Ferro (ARPIFF) celebrou, no dia 8 de 
maio, o seu 28.º aniversário. 
O dia foi de festa, com atividades 
desportivas: uma aula aberta de gi-
nástica, uma coreografia dos uten-
tes do centro de dia e uma coreogra-
fia conjunta dos alunos da ginástica 
e dos utentes. Realizou-se também 
uma sessão solene e um espetá-
culo com várias atuações: do Coral 
Polifónico de Fernão Ferro, do grupo 
Coral Boa Vontade, da ARPIFF, dos 
Jograis do Mensageiro da Poesia, do 
Grupo Sonhos da ARPIFF e do Grupo 
de Cavaquinhos da Associação de 
Amigos do Pinhal do General. 
Na sessão solene, Joaquim Raposo, 
presidente da direção da ARPIFF, 
agradeceu aos órgãos sociais pelo 
trabalho realizado e às funcionárias 
da ARPIFF «que zelam pelos nossos 
utentes e pela instituição, presta-
mos um serviço caracterizado pela 
humanidade e dedicação».
A ARPIFF dispõe de um centro de 
dia, que sofreu obras de amplia-
ção comparticipadas pela Câmara 
Municipal do Seixal, e que dá res-
posta a 60 utentes, e presta ainda 

serviço de apoio domiciliário a mais 
de 20 idosos. Serve ainda um uni-
verso de cerca de 1400 sócios e dis-
põe de ginástica e várias atividades 
lúdicas e culturais.
Mas a associação tem outro projeto 
para continuar a dar apoio à terceira 
idade: um lar de idosos.
Joaquim Raposo explicou que o lar 
pretende «dar resposta à popula-
ção idosa da freguesia, porque eles 
não têm para onde ir». Referiu que 
a obra tem um valor aproximado de 
1 milhão e 900 mil euros e solicitou 
à câmara municipal o apoio para a 
sua realização.
Fernando Sousa, presidente da 
União das Associações de Refor-
mados, Pensionistas e Idosos do 
Concelho do Seixal, afirmou: «As ins-
tituições e dirigentes sonham todos 
os dias para dar melhores condi-
ções aos seus utentes. Mas quem 
deveria ter essa preocupação era 
o Estado, quem está no Governo. 
Se não fosse a nossa câmara e as 
nossas juntas de freguesia, não terí-
amos nada.»
Para Carlos Reis, presidente da 
Junta de Freguesia de Fernão Ferro, 
«esta associação e a sua direção 

têm sabido estar à altura dos desa-
fios, com uma prestação de serviço 
público exemplar em prol daqueles 
que, durante a sua vida no ativo, 
construíram a nossa freguesia, o 
nosso concelho e o nosso país».
Manuela Calado, vereadora do 
Desenvolvimento Social da Câmara 
Municipal do Seixal, fez referência 
à presença de representantes de 
associações de reformados, pensio-
nistas e idosos do concelho, «uma 
grande família, com quem o muni-
cípio desenvolve um trabalho soli-
dário que é referência no país e que 
contribuiu para o desenvolvimento 
social do concelho».
Deixou uma palavra de apreço aos 
funcionários da instituição pelo seu 
trabalho e dedicação.
A vereadora disse ainda que irá 
transmitir ao executivo municipal 
o desafio deixado pela direção de 
construção do lar social, afirmando 
que «em conjunto, vamos tentar en-
contrar uma solução, tendo sempre 
como objetivo melhorar a qualida-
de de vida da nossa população e 
o desenvolvimento sustentado da 
freguesia».

Aniversário do Clube de Canoagem de Amora
Remar em direção ao futuro

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Fernão Ferro
Vinte e oito anos de luta e dedicação aos idosos
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Grupo 242 de Corroios da Associação 
de Escoteiros de Portugal
Aniversário em tempo de mudança 
para servir melhor crianças e jovens

Fundado no dia 14 de maio de 2011, o Grupo 242 de Corroios da 
Associação de Escoteiros de Portugal assinalou o 8.º aniversário no dia 
17 do mesmo mês. A iniciativa reuniu elementos e chefias do grupo e 
contou com a presença de muitos familiares e amigos.
Localizado na Avenida Fábrica da Pólvora, o grupo funciona num terre-
no atribuído pela Câmara Municipal do Seixal, através de um protocolo 
celebrado em 2015. A sede foi construída já há dois anos com um investi-
mento total de aproximadamente 50 mil euros, tendo a Câmara do Seixal 
apoiado com 20 mil euros e a Junta de Freguesia investido 1500 euros e 
apoiado ainda com a construção de um muro e a qualificação do passeio.
O Grupo 242 começou a ser idealizado no verão de 2010, a partir de 
um conjunto de antigos escuteiros do Corpo Nacional de Escutas, que 
pretendiam criar em Corroios um grupo de escoteiros multiconfessional, 
aberto a todos, sem distinção de fé ou religião. Mais recentemente, no 
sentido de melhor servir as crianças e jovens que o integram, o grupo fez 
alterações na tribo de escoteiros e na alcateia, e consolidou o trabalho 
realizado na tribo de exploradores. 
O aniversário decorreu poucos dias depois de se ter realizado o compro-
misso de honra de novas chefias do grupo, que decorreram no dia 12 de 
maio, juramento que culminou o empenho e compromisso dos novos 
chefes do grupo.

O GrupO de Folclore Es-
trelinhas do Sul (GFES) tem co-
mo objetivo representar os usos e 
costumes do passado do concelho 
através de danças, melodias e tra-
jes típicos.

O grupo foi fundado em maio de 
1979, por Maria Basílio, também 
ensaiadora e alma do grupo, fale-
cida há três anos. O grupo tem re-
presentado o concelho com trajes 
dos finais do século XIX e inícios 
do século XX, participado em fes-
tivais de folclore nacionais e inter-
nacionais, efetuando digressões 
ao estrangeiro.

Devido à morte da sua funda-
dora, o GFES interrompeu a sua 
atividade mas foi retomada re-
centemente e no dia 18 de maio 
celebrou os 40 anos com uma 
gala, na Sociedade Musical 5 de 
Outubro, apresentada pelo ra-
dialista Álvaro Antunes e na qual 
atuaram a fadista Diamantina, o 

acordeonista Tino Costa, Liliana 
pinto dançou danças sevilhanas, 
num espetáculo que contou ainda 
com  o grupo Flamenco y Olé & Las 
rumbitas, de Safara, e o rancho 
Folclórico de Vale Flores, do Feijó, 
além dos aniversariantes.

Na sua intervenção, a presiden-
te do GFES, Bruna Martins, falou 
com carinho de Maria Basílio e 
afirmou que o rancho continua 
com o apoio dos sócios e de to-
dos os elementos do grupo. Luís 
Simões, filho de Maria Basílio, 
mencionou que o grupo retomou 
a atividade graças «ao amor e de-
dicação de todos» e porque «os 
alicerces que a minha mãe deixou 
eram sólidos, bastou um empur-
rão». Agradeceu o empenho de 
todos, dos mais antigos aos mais 
jovens do grupo.

António Santos, presidente da 
união das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de paio pires, 

salientou a importância de o GFES 
«manter as nossas tradições cul-
turais», deu os parabéns pela con-
tinuação do trabalho «extraordi-
nário» iniciado por Maria Basílio 
e reafirmou o «apoio incondicio-
nal» da junta de freguesia «à con-
tinuação do trabalho em prol da 
cultura».

A vereadora Manuela Calado 
deu os parabéns ao GFES em 
nome da Câmara Municipal do 
Seixal, saudou, «com muita emo-
ção e afeto, as Estrelinhas que 
iniciaram o grupo, as que conti-
nuaram o caminho e as que hoje 
prosseguem o trabalho de Maria 
Basílio», a qual «foi uma defenso-
ra da cultura e do património». A 
autarca realçou que as Estrelinhas 
o Sul «têm sido parte integrante 
do desenvolvimento do concelho» 
e expressou o reconhecimento da 
autarquia por todo esse trabalho e 
legado cultural. n

Grupo de Folclore Estrelinhas do Sul

Nova geração continua 
legado cultural

O Grupo Motard Paladinos organi-
zou o seu 4.º Churrasco Solidário, 
que decorreu no Clube Desportivo e 
Cultural do Casal do Marco, no dia 4 
de maio. O evento apoiou o Centro 
de Atividades Ocupacionais 5, da 
Associação Portuguesa de Pais 
e Amigos do Cidadão Deficiente 
Mental (APPACDM) de Setúbal.
A iniciativa foi participada por mo-
toqueiros de dentro e fora do con-

celho, assim como familiares, ami-
gos e outros populares, tendo re-
cebido igualmente animação com 
zumba, Karma Drums, Grupo de 
Cavaquinhos do Pinhal do General, 
Beat Box com Simão Brasil, Escola 
de Dança Impacto, fados e canções 
na voz de Maria Passarinho, os 
Saltaricos do Castelo, danças de 
salão a cargo do BJDance Studio e 
um concerto da Chizzler Band.

A APPACDM de Setúbal apoia os 
utentes e famílias na conquista de 
uma cidadania de pleno direito e 
contribui direta e indiretamente 
para a melhoria da sua qualidade 
de vida. A pessoa com deficiência 
mental é conceptualizada na sua 
globalidade, como ser total e indi-
visível, gerador de aprendizagens, 
descobertas e sonhos, potenciador 
de crescimento.

4.º Churrasco Solidário reúne motoqueiros, familiares e amigos
Grupo Motard Paladinos apoia APPACDM de Setúbal
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Quinta de S. Paulo, em Setúbal

Jogos do Futuro 2019 
em preparação

Cerca de 150 alunos de quatro escolas secundárias do concelho participa-
ram na Regata Competitiva de Barcos-Dragão que se realizou na Baía do 
Seixal, integrada na Seixalíada Escolar.
A iniciativa foi organizada pela Câmara Municipal do Seixal e contou com o 
apoio da Associação Naval Amorense, das escolas secundárias do conce-
lho e da Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Amora.
Os alunos foram divididos em tripulações e cada tripulação fez duas rega-
tas. Os que não se encontravam em prova puderam experimentar simula-
dores de remo e bicicletas estáticas. As classificações foram as seguintes: 
1.ª, Escola Secundária (ES) Alfredo dos  Reis Silveira (12.º ano); 2.ª, ES Dr. 
José Afonso; 3.ª, ES Alfredo dos Reis Silveira (11.º ano); 4.ª, ES João de 
Barros (9.º ano); 5.ª, ES João de Barros (11.º ano); 6.ª, ES Alfredo dos Reis 
Silveira (10.º ano); 7.ª, ES Manuel Cargaleiro.

Seixalíada Escolar
150 alunos em regata 
de barcos-dragão

OS JOgOS do Futuro da 
Região de Setúbal (JFRS), que se 
realizam a 14, 15 e 16 de junho, 
proporcionaram, no dia 17 de 
maio, na Quinta de S. Paulo, con-
celho de Setúbal, um convívio que 
reuniu responsáveis dos municí-
pios organizadores e a Associação 
de Municípios da Região de Setú-
bal (AMRS), patrocinadores e em-
baixadores deste grande evento 
desportivo da juventude. Recorde-
se que os JFRS atraem milhares 
de pessoas e este ano têm como 
patrono o ex-futebolista Luisão.

Estes momentos de convívio 
têm como objetivo estreitar as re-
lações entre os patrocinadores, os 
embaixadores e os autarcas, uma 
vez que são eles quem viabiliza a 
realização de um evento desta di-
mensão.

Entre os embaixadores dos 
JFRS 2019 constam nomes como 
Inês Teixeira, n.º 4 do ténis nacio-
nal (Alcochete); Lucílio Batista, 
ex-árbitro de futebol (Almada); 
Miguel Minhava, ex-basquete-
bolista internacional (Barreiro); 
Silvestre Fonseca, o mais velho 
praticante de halterofilismo no pa-
ís (Moita); gabriel Potra, atleta pa-
ralímpico de atletismo (Montijo); 
Rafael Reis, ciclista profissio-
nal (Palmela); Nelson Costa, ex- 
-futebolista profissional (Seixal); 
Durval Pinto, ex-internacional de 
futebol de praia (Sesimbra), e João 
Cabeçadas, o mais internacional 
velejador português (Setúbal).

Os JFRS dinamizam modali-
dades como andebol, atletismo, 
basquetebol, canoagem, boccia 
(desporto adaptado), futebol de 

7, de 9 e de 11, futebol de praia, 
futsal, hip-hop, hóquei em patins, 
judo, karaté, natação, orientação, 
patinagem, râguebi, ténis, ténis de 
mesa, vela, voleibol e xadrez.

Estas atividades decorrem em 
diversos espaços desportivos dos 
nove municípios, esperando-se 
cerca de 4 mil participantes, com 
idades entre os 11 e os 16 anos.

 Os JFRS são uma organiza-
ção conjunta dos municípios de 
Alcochete, Almada, Barreiro, 
Moita, Montijo, Palmela, Seixal, 
Sesimbra e Setúbal e Associação 
de Municípios da Região de 
Setúbal (AMRS), com a parceria 
do Desporto Escolar, movimento 
associativo popular e associações 
distritais de modalidades aderen-
tes. n

Escolas básicas do 1.º ciclo
Alunos divertiram-se na jogária

A jogária permite aos alunos das escolas públicas participar em di-
versas atividades desportivas e lúdicas, como basquetebol, corridas, 
jogos tradicionais, salto em altura, dança e insufláveis.
Em maio realizaram-se as jogárias de Aldeia de Paio Pires e de 
Arrentela. A de Aldeia de Paio Pires decorreu no pavilhão do Clube do 
Pessoal da Siderurgia Nacional e também na Escola Básica da Quinta 
da Courela. A Jogária de Arrentela teve lugar no Complexo Desportivo 
do Atlético Clube de Arrentela.
Nas iniciativas esteve presente Manuela Calado, vereadora da Edu-
cação da Câmara Municipal do Seixal.
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PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Atendimento Público 
da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro | 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

Cruz Vermelha Portuguesa
Delegação Foz do Tejo – Margem Sul 
| 212 227 746 

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

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

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

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

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro

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

Roma-Areeiro
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Setúbal
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Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

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

(*) n Partida do Fogueteiro

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

Universo  30 30
Silva Carvalho 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
Matos Lopes 19
São Bento  20
Pinhal de Frades 21
Lusitana  22
Duarte Ramos 23
Moura Carneiro 24
Silva Carvalho 25
Além Tejo 26
Do Vale  27
Nova Amorense 28
Nobre Guerreiro   29

Serviço permanente

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

Ficha Técnica
Propriedade e edição Câmara Municipal do Seixal – Alameda dos Bombeiros Voluntários, 45 – 2844-001 Seixal – Tel.: 212 276 700 · Fax: 212 276 701 – camara.geral@cm-seixal.pt – Coordenação – Divisão de Comunicação e Imagem –
Alameda dos Bombeiros Voluntários, 45 – 2844-001 Seixal – Tel.: 212 276 700 – dci@cm-seixal.pt – Impressão – Grafedisport – Impressão e Artes Gráficas, SA – Rua Consiglieri Pedroso – Casal de Santa Leopoldina – Queluz de Baixo – 
2745-553 Barcarena – Tel.: 214 345 400 · Fax: 214 360 542 – Edição na Internet – cm-seixal.pt – Distribuição – CTT Contacto, SA, Av. D. João II, n.º 13, 1999-001 Lisboa – Tiragem 65 000 exemplares – Distribuição gratuita
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O AgitA Seixal está de vol-
ta, é já no dia 2 de junho, a partir 
das 9.30 horas, que as frentes ribei-
rinhas de Arrentela, Amora e Seixal 
recebem diversas atividades diri-
gidas a todas as idades e às famílias 
que queiram viver uma manhã de 
domingo diferente. 

Em 2019, o Agita Seixal chega à 
16.ª edição. A organização resul-
ta da parceria entre a Associação 
de Colectividades do Concelho do 
Seixal (ACCS), a Câmara Municipal 
do Seixal, as juntas de freguesia e o 
movimento associativo.

A iniciativa disponibiliza um mi-
nibus descapotável da transportes 
Sul do tejo que efetua o transporte 
dos participantes entre as loca-
lizações onde decorre o Agita. A 
iniciativa decorre em simultâneo 
com a 27.ª Milha Urbana Baía do 
Seixal, prova que integra o troféu 
de Atletismo do Seixal. 

Programa
Frente ribeirinha de Amora
9.30 horas
Atividades lúdicas e desportivas
Demonstrações de atividades gím-
nicas; insufláveis lúdicos; futebol 
3x3; badmínton; trampolim; jogos 
de mesa (xadrez, damas, dominó); 
jogos tradicionais; percursos 
gímnicos; boccia; slalom – corrida 
de obstáculos em cadeira de rodas;
tricicleta; corfebol e corfebol 
adaptado; simuladores de caiaque 
e de ciclismo
Área da saúde e prevenção
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Mistos de Amora
10 horas
Caminhada. Partida: junto 
à rotunda do E. Leclerc. Chegada: 
Quinta dos Franceses, Seixal
Das 11 às 12 horas
Aulas abertas de zumba 

Antiga Fábrica de Lanifícios
Arrentela
8.30 horas 
torneio de Malha

Quinta da Fidalga
Arrentela
Das 10 às 10.45 horas
Aula de ioga para adultos  e para 
crianças
Das 10.45 às 11.30 horas 
Aula de pilates matwork 
Das 11 às 11.45 horas
Aula de meditação 
Das 11.30 às 12.15 horas
Dança terapêutica  
10 horas e 12 horas
Visita guiada ao Jardim da Quinta 
da Fidalga
11 horas
Visita  guiada à Oficina de Artes 
Manuel Cargaleiro
Comemorações do Dia Mundial 
da Criança
Das 15 às 17 horas 
Oficina livre de patchwork 
em papel
17 horas
teatro infantil «Crazy Crew»
Pela Companhia Mr. Pejo’s 
Wandering Dolls (Rússia)

Frente ribeirinha 
de Arrentela
9.30 horas
Atividades culturais
Atuação Escola de Música – Escola 
de Rock do Seixal
Atividades lúdicas e desportivas
Demonstrações de dança;
insufláveis; andebol; jogos 
de mesa (xadrez, damas, dominó); 
xadrez gigante; percursos gímni-
cos; circuito de veículos a pedal 
Área da saúde
Rastreios de saúde (glicemia, 
pressão arterial e índice de massa 
corporal), Farmácia Silva Carvalho
Dinamização de jogos 
de prevenção primária contra o 
cancro: «Heróis saudáveis» 
e «Alimentação saudável». 
Liga Portuguesa contra o Cancro – 
Delegação do Seixal 

Frente ribeirinha do Seixal
9.30 horas
Atividades lúdicas e desportivas
insufláveis ; jogos de mesa (xadrez, 
damas, dominó); percursos

 gímnicos;  jogos  tradicionais ; 
voleibol; badmínton;  basquetebol
futebol 3x3; ténis de campo; 
demonstrações de artes marciais 
Atividades artesanais
Feira de artesanato
Aulas abertas
Das 10 às 12.30 horas
Zumba
10 horas
Caminhada. Partida: Quinta 
dos Franceses, Seixal. Chegada: 
frente ribeirinha de Amora – 
em frente ao palco
E ainda...
9 horas 
Passeio de Cicloturismo
Partida: Parque Urbano 
de Fernão Ferro. Chegada: frente 
ribeirinha  do Seixal
9.30 horas
27.ª Milha Urbana Baía do Seixal
Partida e chegada: Ruas da Praça 
1.º de Maio n

PELA SUA SAÚDE,

MEXA-SE!MEXA-SE

Animações de rua | Aulas abertas | Insu�áveis | Caminhadas | E muito mais...

AMORA, ARRENTELA E SEIXAL

Dia 2 de junho, a partir das 9.30 horas

Agita Seixal
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MÚSICA ARTESANATO
GASTRONOMIA
WORKSHOPS

APOIO EXCLUSIVO CAÑA DULCE Y CAÑA BRAVA

ORGANIZAÇÃO

Informações 
em cm-seixal.pt

2019
15 E 16 JUNHO
SÁBADO E DOMINGO



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

O festival  
das crianças

O Dia Mundial da Criança é comemorado no Seixal com o Nick Fest, um festival repleto 
de música, animação, jogos e os heróis da Nickelodeon, com atividades para o público 
escolar e concertos para a comunidade em geral.

O Nick Fest decorre a 31 de maio, das 9.30 às 15 e das 19 às 0.30 horas e a 1 de junho, 
das 16 às 0.30 horas, no Parque Urbano da Quinta da Marialva, em Corroios. A entrada é 
gratuita.

O festival é organizado pelo Nickelodeon, em parceria com a Câmara Municipal do Seixal.
Ao longo do dia 31, há dança infantil; Oficina Para, Escuta e Pinta; exercícios de busca 
e salvamento e passeio com cavalos, pela GNR; exposição de mota e jogo de sinais de 
trânsito, da PSP; exercícios pelos bombeiros; exposição de viatura para recolha de animais, 
exposição de cães; demonstração de treino canino e de agility canina (pelo Centro de 
Recolha Oficial de Animais de Companhia do Seixal). 

À tarde há jogos tradicionais e insufláveis. O palco recebe animação pela MTV e o teatro 
«Rosa», pela C’Art Comic Education (ltália)/24.ª edição do Festival Sementes. 
Às 19 horas, é a abertura ao público em geral. No placo passa a animação pela MTV e as 
atuações de TAY, ÁTOA e Fernando Daniel.
No dia 1, a partir das 16 horas, repetem-se algumas das atividades, mas há novidades: o 
teatro «Côte Confiture», por Les Soeurs Kif Kif (Canadá)/24.ª edição do Festival Sementes; 
pinturas faciais; as atuações de Paulo Sousa e D.A.M.A (21 e 22 horas).
Consulte o programa completo em cm-seixal.pt.

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

Agita Seixal
O Agita Seixal volta a animar as frentes ribeirinhas de Arrentela, Amora e 
Seixal no dia 2 de junho, a partir das 9.30 horas. A iniciativa inclui animação, 
desporto, artesanato, cultura, saúde e a sua participação é fundamental.

A iniciativa é organizada pela Associação de Colectividades do Concelho do 
Seixal, em parceria com a Câmara Municipal do Seixal, juntas de freguesia e 
movimento associativo, e atinge a 16.ª edição este ano, novamente associada 
às comemorações do Dia Nacional das Coletividades.

Agitar em família é a proposta. E, para isso, pode contar com insufláveis, aulas 
abertas, caminhadas, atividades culturais e rastreios de saúde, entre outros. 
Participe!

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

A viola campaniça 
d’O Gajo
Com um percurso de 30 anos associado à música punk rock, João Morais 
criou O Gajo, projeto em que o vocalista e guitarrista dos Gazua explora as 
possibilidades musicais oferecidas pela viola campaniça e, deste modo, 
homenageia Portugal, a terra em que nasceu.

A viagem de «As Quatro Estações d’O Gajo» desenvolvem-se através de 
música instrumental composta e interpretada para a guitarra campaniça, numa 
matriz de identidade portuguesa, de forma intemporal e idílica. O resultado é o 
desenvolvimento de uma nova linguagem para um instrumento antigo, em que 
a tradição da viola campaniça surge renascida pelas mãos de um compositor e 
instrumentista que é também um «escultor de pássaros livres».

Dia 31 de maio, sexta-feira | 21.30 horas | Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal

DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA

SBM 732
30 de maio de 2019

30 de maio a 13 de junho



seixal
acontece
30 mai. quinta
_______________
18.30 horas
Fórum Seixal – Intervenção  
na Alameda 25 de Abril, Miratejo
Entrada livre
Delegação da Junta de Freguesia  
de Corroios em Miratejo

31 mai. sexta
_______________
Das 10 às 12 horas
VI Torneio da Primavera
Ténis de campo
Org.: Clube Desportivo  
e Recreativo Águias Unidas
Campos de ténis do clube

_______________
14 horas
Barcos Dragão
Org.: Junta de Freguesia de Amora 
e Associação Naval Amorense
Zona ribeirinha de Amora

_______________
Das 20.15 às 20.45 horas
Animação em Palco – MTV
Nick Fest 2019
Entrada livre
Org.: Nickelodeon 
e Câmara Municipal do Seixal
Parque Urbano da Quinta da Marialva

_______________
Das 21 às 21.30 horas
TAY
Nick Fest 2019
Música . Entrada livre
Org.: Nickelodeon 
e Câmara Municipal do Seixal
Parque Urbano da Quinta da Marialva

_______________
21.30 horas
1 Café na Revista
Angariação de fundos para a Associação 
Humanitária de Bombeiros Mistos de Amora
Revista de comédia . Ingresso: 6,50 euros
Org.: Associação Humanitária de Bombeiros 
Mistos de Amora
Sociedade Filarmónica Operária Amorense

O Gajo
Música . M/ 6 anos . Ingresso (4)
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

_______________
Das 21.50 às 22.50 horas
ÁTOA
Nick Fest 2019
Música . Entrada livre
Org.: Nickelodeon
e Câmara Municipal do Seixal 
Parque Urbano da Quinta da Marialva

_______________
Das 23.10 às 0.10 horas
Fernando Daniel
Nick Fest 2019
Música . Entrada livre
Org.: Nickelodeon e Câmara Municipal 
do Seixal
Parque Urbano da Quinta da Marialva

1 jun. sábado
_______________
9 horas
Torneio Infantil de Jiu-Jitsu 
Brasileiro
Org.: Portugal Cultura e Recreio
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

_______________
10 horas
Comemorações 
do Dia Mundial da Criança
Várias atividades
Org.: Junta de Freguesia de Fernão Ferro  
e movimento associativo
Parque Urbano de Fernão Ferro

Dia Mundial da Criança
Várias atividades
Grupo Desportivo Unidos do Arco

______________
16 horas
26.º Aniversário da Cidade do Seixal
Quinta da Fidalga

_______________
Das 17 às 17.50 horas
Côte Confiture
Nick Fest 2019
Teatro . Entrada livre
Org.: Nickelodeon e Câmara Municipal  
do Seixal
Parque Urbano da Quinta da Marialva

_______________
18 horas
Fórum Seixal – Requalificação 
Urbana na Quinta do Rouxinol
Entrada livre
Praceta entre a Rua das Flores e a Rua  
das Palmeiras, Quinta do Rouxinol, Miratejo

_______________
Das 18 às 20.30 horas
Animação em Palco – MTV
Nick Fest 2019
Entrada livre
Org.: Nickelodeon e Câmara Municipal 
do Seixal
Parque Urbano da Quinta da Marialva

_______________
Das 19 às 21 horas
1.º Cycle Solidário
Org.: Kalorias Seixal e Clube Desportivo  
e Cultural do Casal do Marco
Campo de futebol do clube

_______________
19.30 horas
Lutas MMA
Artes marciais mistas
Org.: Margem Sul Championship
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

_______________
Das 21 às 22 horas
Paulo Sousa
Nick Fest 2019
Música . Entrada livre
Org.: Nickelodeon e Câmara Municipal  
do Seixal
Parque Urbano da Quinta da Marialva

_______________
Das 22.20 às 23.50 horas
D.A.M.A
Nick Fest 2019
Música . Entrada livre
Org.: Nickelodeon e Câmara Municipal  
do Seixal
Parque Urbano da Quinta da Marialva

2 jun. domingo
_______________
9.30 horas
Agita Seixal 2019
Várias atividades
Frentes ribeirinhas de Amora, Arrentela e 
Seixal

_______________
10 horas
27.ª Milha Urbana Baía do Seixal
Atletismo
Org.: Casa do Benfica do Seixal
Zona ribeirinha do Seixal

Visita Guiada ao Jardim da Quinta 
da Fidalga
Comemorações do Dia Mundial do Ambiente
Quinta da Fidalga

_______________
Das 10 às 13 e das 14 às 18 horas
Eco-Troca Lixo por Plantas
Comemorações do Dia Mundial do Ambiente
Apoio: Amarsul
Quinta da Fidalga

_______________
Das 10 às 12 horas
Percurso Pedestre na Rede 
de Trilhos de Interpretação 
Ambiental do Município do Seixal 
(Trilho Seixal-Amora)
Comemorações do Dia Mundial do Ambiente
Inscrições: seixal.limpo@cm-seixal.pt
Ponto de encontro: Quinta da Fidalga

_______________
11 horas
Visita Guiada à Oficina de Artes 
Manuel Cargaleiro
Comemorações do Dia Mundial do Ambiente
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

_______________
12 horas
Visita guiada ao Jardim da Quinta 
da Fidalga
Comemorações do Dia Mundial do Ambiente
Quinta da Fidalga

_______________
14.30 horas
Dia da Juventude
Várias atividades
Org.: Junta de Freguesia de Fernão Ferro  
e movimento associativo
Parque Urbano de Fernão Ferro

_______________
Das 15 às 17 horas
Patchwork em Papel
Comemorações do Dia Mundial da Criança  
e do Dia Mundial do Ambiente
Oficina
Quinta da Fidalga

_______________
15.30 horas
Aulas Abertas de Canoagem
Org.: Clube de Canoagem de Amora
Rampa no final do passeio ribeirinho  
de Amora

_______________
17 horas
Crazy Crew
Comemorações do Dia Mundial da Criança 
e do Dia Mundial do Ambiente
Teatro infantil pela Companhia Mr. Pejo’s 
Wandering Dolls (Rússia)
Entrada livre
Quinta da Fidalga

3 jun. segunda
_______________
9 horas
Dia Mundial da Criança
Várias atividades
Parque Municipal do Serrado

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

4 jun. terça
_______________
9 horas
Dia Mundial da Criança
Várias atividades
Parque Urbano das Paivas

_______________
21.30 horas
Guaxuma | The Girl With Two Heads 
| Swatted | Sete Anos em Maio
IndieLisboa 2019 – Festival Internacional 
de Cinema Independente – Extensão Seixal
Sessão de curtas-metragens premiadas
Ingresso (5)
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal

5 jun. terça
_______________
9 horas
Dia Mundial da Criança
Várias atividades
Parque Urbano do Fanqueiro

7 jun. sexta
_______________
Das 9 às 17 horas
6.º Torneio Municipal 
de Boccia Sénior
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha



t

_______________
1 e 8 de junho, sábado
Das 9.30 às 12 horas
Aulas Abertas de Canoagem
Org.: Associação Náutica do Seixal
Praia do Seixal

Das 10 às 12 horas
Animação Desportiva de Arrentela
Zona ribeirinha de Arrentela (junto à Quinta 
da Fidalga)

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

_______________
2 e 9 de junho, domingo
9 horas
Manhãs Desportivas
Parque Urbano de Fernão Ferro

10 horas
Área de Participação do Seixal
Parque da Quinta dos Franceses

16 horas
A Caminho do Saber
Teatro . M/ 3 anos . Ingresso: 5 euros
Org.: Animateatro
Cinema S. Vicente

_______________
4 e 11 de junho, terça-feira
Das 10 às 12 e das 14 das 16 horas
Para, Escuta e Pinta
Oficina . Grupos . Inscrição (3)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

_______________
6 e 13 de junho, quinta-feira
Das 10 às 12 e das 14 das 16 horas
Roubar o Artista
Oficina . Grupos . Inscrição (3)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

_______________
De 7 a 9 de junho
À Babuja – Festival de Street Art
Pequenas e grandes intervenções em 
edifícios e espaços públicos, mercado 
urbano, animação de rua e música ao vivo
Org.: Câmara Municipal do Seixal e Via 
Urbana
Núcleo urbano antigo do Seixal

_______________
De 8 de junho a 27 de julho
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas 
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Figuras
Aguarela e escultura de Paulo Ossião
Entrada livre
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

_______________
8 e 9 de junho, sábado e domingo
9 horas
XIX Open Ténis Cidade de Amora
Org.: Clube Desportivo e Recreativo Águias 
Unidas
Campos de ténis do clube

_______________
8 e 14 de junho (sexta-feira e sábado)
21.30 horas
Virtualidades
Teatro . M/ 6 anos . Ingresso: 5 euros
Org.: Animateatro
Espaço Animateatro, Amora

_______________
Até 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
Entrada livre
Galeria Municipal de Corroios

_______________
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, 10.30 e 16.30 horas
«História de Um Gordo Chinês Que 
Estava de Barriga para o Ar», de 
Álvaro Cunhal; il. Susana Matos – 
Hora do Conto
Um Chinês à Sombra – Ateliê 
complementar à Hora do Conto
Dos 4 aos 12 anos . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

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

Partindo-se
Oficina . Grupos . Inscrição (3)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

Patchwork de Papel
Oficina . Grupos . Inscrição (3)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

_______________
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas 
e das 14 às 17 horas
A Cortiça na Fábrica: a Preparação
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
Moinho de Maré de Corroios

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

1. Inscrição: 210 976 112 | ecomuseu.se@cm-seixal.pt
2. Inscrição: 210 976 100 | biblioteca.junior@cm-seixal.pt
3. Inscrição: 212 275 785 | arte.se@cm-seixal.pt
4. Ingresso: 8 euros (50 % de desconto para jovens  
até 25 anos, reformados e trabalhadores das autarquias  
do Seixal)
5. Ingresso: 2 euros (50 % de desconto para jovens  
até 25 anos, reformados e trabalhadores das autarquias  
do Seixal)
6. Ingresso: Bilhete diário: 7,50 euros | Passe 2 dias: 10 
euros | Bilhete Pack Grupo (bilhete diário para 4 pessoas/ 
/entrada em simultâneo): 15 euros | Entrada grátis até 
aos 12 anos (inclusive) | Bilhetes à venda na Ticketline, 
no Fórum Cultural do Seixal e no recinto (a partir das 11 
horas do dia 7 de junho)

 ____ ____ ____ ____
Contactos e informações
em cm-seixal.pt

_______________
17 horas
Fórum Seixal – Ampliação 
e Requalificação da Escola Básica 
da Quinta de Santo António
Entrada livre
Escola Básica da Quinta de Santo António

_______________
21.30 horas
Virtualidades – 23.ª Mostra 
de Teatro Escolar
Apresentação final do curso de iniciação 
ao teatro promovido pela Animateatro
Entrada livre
Cinema S. Vicente

8 jun. sábado 
_______________
16 horas
Festival Internacional  
da Canção Infantil  
e Juvenil Moinho d´Ouro 2019
Org.: Centro Cultural e Recreativo Alto
do Moinho
Pavilhão Multiusos do Parque Urbano 
da Quinta da Marialva

_______________
17.30 horas
1, 2, 3 – da Cabeça aos Pés!
Expressão corporal para pais e bebés
Bebés dos 24 aos 36 meses
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

_______________
21 horas
Cuca Roseta | Ana Laíns | Helder 
Moutinho | M-Pex
Fado Food Fest
Ingresso (6)
Org.: Câmara Municipal do Seixal 
e Associação do Comércio, Indústria, Serviços, 
e Turismo do Distrito de Setúbal – Delegação 
do Seixal
Zona ribeirinha de Amora

9 jun. domingo
_______________
9 horas
Aulas Abertas de Canoagem
Org.: Associação Naval Amorense
Prainha de Amora

_______________
9.30 horas
15.ª Corrida da Baía da SFOA
Atletismo
Org.: Sociedade Filarmónica Operária 
Amorense
Zona ribeirinha de Amora

_______________
21 horas 
Gisela João | Stereossauro | 
Diamantina Rodrigues | Bela 
Ensemble
Fado Food Fest
Ingresso (6)
Org.: Câmara Municipal do Seixal e 
Associação do Comércio, Indústria, Serviços, 
e Turismo do Distrito de Setúbal – Delegação 
do Seixal
Zona ribeirinha de Amora

11 jun. terça
_______________
21.30 horas
Bait
IndieLisboa 2019 – Festival Internacional 
de Cinema Independente – Extensão Seixal
Longa-metragem premiada da Competição 
Internacional
Ingresso (5)
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal

14 jun. sexta
_______________
Das 10 às 18 horas
Torneio de Boccia | 
Jogos do Futuro 2019
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

_______________
21 horas
Seixal Gym
Atividades gímnicas
Parque da Quinta dos Franceses

_______________
21.30 horas
D’Av3sso
Dança . M/ 6 anos . Ingresso: 3 euros
Org.: Grupo de Dança Contemporânea Terpsi, 
do Centro de Solidariedade Social de Pinhal 
de Frades
Cinema S. Vicente

e ainda…
30 mai.  a 13 jun.
_______________
31 de maio e 1 de junho
Sexta-feira, das 19 às 0.10 horas
Sábado, das 16 às 23.50 horas
Nick Fest 2019
Música | Teatro | Animação MTV | 
Workshops | Jogos tradicionais | Exercícios 
e demonstrações com cães e cavalos | 
Exposições | Pinturas faciais | Insufláveis
Entrada livre
Org.: Nickelodeon e Câmara Municipal do 
Seixal
Parque Urbano da Quinta da Marialva

_______________
31 de maio e 1 e 2 de junho
Summer Gasshuku 2019
Org.: International Shorei Martial Arts 
Academy Portugal e Centro Cultural do Alto 
do Moinho
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho



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

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

Expressão corporal 
para pais e bebés
A atividade 1, 2, 3! Da Cabeça aos Pés – Expressão Corporal para Pais e 
Bebés vai realizar-se no dia 8 de junho, sábado, às 17.30 horas, na Biblioteca 
Municipal do Seixal.
A iniciativa destina-se a bebés dos 24 aos 36 meses, acompanhados pelos 
familiares.
Rodopiar, girar e saltitar são movimentos que o Boo quer muito imitar. 
Tentativa após tentativa, acaba por encontrar o grupo de amigos especiais 
que com preciosa destreza o vão ensinar (exploração lúdica do livro «Da 
Cabeça até aos Pés»).

A lotação é limitada.
A orientação técnica da atividade é da responsabilidade da Associação 
Acrescer.

Contactos para mais informações: telefone 210 976 100 ou email biblioteca.
ludoteca@cm-seixal.pt.

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

Ganhe bilhetes para 
o teatro
«A Caminho do Saber» é uma peça infantil pela Animateatro, que sobe ao palco do Cinema 
S. Vicente, em Aldeia de Paio Pires, nos dias 2 e 9 de junho, domingos, às 16 horas.
Trata-se da 29.ª criação para a infância da Animateatro e na qual o convite é para entrar na 
«máquina do saber e, de etapa a etapa, pergunta e resposta, chegar à conversa que toda 
a gente gosta, depois, regar a sede do saber e do conhecimento irás beber». Curiosos? 
Venham em busca do saber.

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

Passatempo: Temos três bilhetes duplos para dia 9 para oferecer às primeiras respostas 
certas à questão: A peça busca o quê? Envie a resposta até às 17 horas do dia 4 de junho, 
para o email www@cm-seixal.pt, com o nome, n.º de BI ou CC e o n.º de telefone.

                                                       

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

Fado Food Fest
O Seixal recebe, nos dias 8 e 9 de junho, na zona ribeirinha de Amora, o Fado 
Food Fest, um festival dedicado ao fado, à animação e à gastronomia. 
No dia 8, Helder Moutinho, Ana Laíns e Cuca Roseta são as estrelas do palco 
principal, enquanto M-Pex atua no palco secundário. Há ainda uma Flash 
Mob Fado com Luís Matos.
No dia 9, Diamantina Rodrigues, Stereossauro e Gisela João sobem ao palco 
principal, e Bela Ensemble atua no outro palco. O Flash Mob Fado é da 
responsabilidade de Pedro Galveias. 
Um espetáculo piromusical encerra o festival.
O evento é organizado em parceria pela autarquia e Delegação do Seixal 
da Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de 
Setúbal.

Bilhete diário: 7,50 euros. Passe 2 dias: 10 euros. Bilhete Pack Grupo 
(bilhete diário para 4 pessoas): 15 euros. Entrada grátis até aos 12 anos 
(inclusive). 
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