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Centro de Treinos 
do Amora Futebol Clube 
Obra prossegue 
com apoio municipal 3

Música, teatro, cinema, 
artes plásticas, debates, 
gastronomia
Todos os caminhos 
vão dar à Festa do Avante! 19

cm-seixal.pt

5 a 19 de setembro

De junho a agosto no Seixal 
Festas populares trouxeram 
milhares de pessoas ao concelho

No Seixal, os últimos meses foram vividos com muita intensi-
dade e atividade diversificada durante as festas populares. 
Sinónimo de diversão e de (re)encontro, as festas percorreram 
o concelho e foram momento de afirmação da identidade e das 
tradições locais dando a conhecer também os projetos futuros.
Foram milhares aqueles que visitaram o concelho, atraídos 
pela oferta cultural e os inúmeros espetáculos realizados a 
pensar em todos os públicos. 
Recorde as festas que preencheram o verão no concelho do 
Seixal. 12, 13 e 14

5, 6 e 7

Ampliação e requalificação das escolas do 1.º ciclo

Investimento de 6 milhões de euros

Dia 21 de setembro, 
a festa é no Seixal
MTV Sunset Party 20
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As obrAs de requalifica-
ção do pavilhão desportivo do 
Centro de Convívio e Desportivo 
de Vale de Milhaços foram vi-
sitadas, no dia 9 de agosto, por 
Joaquim santos, presidente da 
Câmara Municipal do seixal, e 
José Carlos Gomes, vereador do 
pelouro do Desporto. 

os autarcas foram recebidos 
pela direção do clube, presidida 
por Abílio santos.

Esta fase da intervenção cor-
respondeu a um investimento 
municipal de 121 215, 37 euros 
e contemplou a substituição da 
cobertura do pavilhão por outra 
em material térmico, a instalação 
de iluminação LED, a remodela-
ção da galeria e do palco, substi-
tuição das janelas, colocação de 
telheiro nas escadas de acesso ao 

piso 1, entre outras reparações. 
os eleitos reuniram-se no final 

com os dirigentes do clube, pa-
ra abordar novas fases da inter-
venção e perspetivar o Estádio 
Municipal de Vale de Milhaços.

Abílio santos disse que a dire-
ção «quer por o futsal, o futebol 
e as atividades gímnicas num pa-
tamar como o que já tivemos» e, 
«nesse sentido, seria ótimo que 
o estádio municipal estivesse a 
funcionar em 2021. Acrescentou 
que a direção se vai organizar de 
forma mais dinâmica, respon-
sabilizando os vice-presidentes 
pelas diferentes áreas e moda-
lidades, apoiados por técnicos, 
com o objetivo de mobilizar mais 
praticantes. 

As atuais necessidades das 
instalações são fechar o edifí-

cio, pintar o restante e colocar 
isolamento nas telhas. Quanto 
ao campo polidesportivo, numa 
primeira fase, será colocar um 
novo piso, iluminação LED e rede 
nas balizas e, numa fase seguinte, 
qualificar os balneários e cons-
truir depois a bancada.

Joaquim santos afirmou que 
«as obras serão realizadas por fa-
ses, com o apoio do município». 
Quanto ao estádio municipal, «é 
necessário que o clube veja o que 
pretende, para se avançar para 
o projeto e programar as fases 
de construção». Adiantou que 
no final de setembro se deverá 
deliberar o programa de investi-
mentos relativamente ao estádio 
e preparar a cedência de terreno 
ao clube. n

Tem-se verificado um aumento de 
estacionamento indevido junto às 
estações de comboio no concelho, 
nomeadamente para paragens 
de curta duração. Por este motivo, 
informa-se que a Fertagus está a 
colaborar com a Câmara Municipal 
do Seixal, tendo criado a campanha 
3 Boas Razões para Deixar a Viatura 
no Parque, com descontos na utiliza-
ção de dois parques de estaciona-
mento da empresa no concelho, vá-

lidos até 31 de dezembro de 2019.
Assim, todos os utilizadores têm di-
reito a 90 minutos gratuitos nos par-
ques da Estação do Fogueteiro e de 
Corroios. Ou seja, mesmo que não 
vá utilizar o comboio, poderá sempre 
utilizar os parques da Fertagus para 
paragens de curta duração.
Outras vantagens são o desconto 
de 5 euros no valor do passe de es-
tacionamento para 30 dias; o valor 
diário máximo de 1,55 euros para 

os utilizadores do comboio; e o valor 
de 1,45 euros por dia na compra de 
5 entradas para o estacionamento.

Estacionamento condicionado
É de referir que a autarquia já tinha 
tomado outras medidas no sentido 
de minimizar os impactos do aumen-
to da procura de estacionamento 
nas áreas habitacionais envolventes 
às estações de caminho de ferro. 
Este aumento levou a que residentes 

e comerciantes tivessem dificuldade 
em estacionar, pelo que a autarquia 
implementou um novo modelo de 
estacionamento concionado, numa 
primeira fase em Corroios, e numa 
segunda fase na Urbanização Quinta 
de Santa Rita e sua envolvente, na 
Torre da Marinha. Nestas zonas, de 
segunda a sexta-feira, entre as 8 e 
as 19 horas, o estacionamento está 
condicionado aos veículos com títu-
los de residente e comerciante. 

A Câmara Municipal do Seixal acre-
dita que estas são as soluções mais 
equilibradas para responder ao 
problema existente, mas entende-
as como transitórias, uma vez que 
continua a defender que a entrega 
dos parques de estacionamento da 
Fertagus à gestão municipal é a úni-
ca solução capaz de solucionar de-
finitivamente o problema, de forma 
que o estacionamento passe a ser 
gratuito para todos.

Parques da Fertagus de Corroios e Fogueteiro
90 minutos gratuitos de estacionamento

Centro de Convívio e Desportivo de Vale de Milhaços 

Remodelação 
do pavilhão desportivo 
com apoio municipal

Visita ao centro de estágios do Benfica
Ampliação do espaço reforça 
excelência do clube 

O Centro de Estágios do Sport Lisboa e Benfica (Caixa Futebol 
Campus) no Seixal, recebeu, no dia 14 de agosto, a visita de Joaquim 
Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, e do vereador  do 
Desporto, José Carlos Gomes. 
Pedro Mil Homens, responsável pelas instalações do centro de trei-
nos e formação do Benfica, mostrou o resultado da ampliação do es-
paço, uma estrutura em crescimento com 19 hectares, 9 campos de 
futebol, um hotel com 86 quartos para o futebol de formação e 30 pa-
ra o profissional, 28 balneários (12 dos quais para competição e cinco 
para as equipas técnicas), dois ginásios, cozinha, dois refeitórios, 
gabinetes técnicos e médicos, salas de convívio, auditórios e piscina.
No renovado centro estão diariamente 200 jogadores (de todos os es-
calões), 42 treinadores e 172 atletas na formação e 70 funcionários. 
Joaquim Santos afirmou que a visita permitiu constatar que com o 
centro de estágios renovado, após as obras de expansão, «o Benfica 
tem o melhor centro de estágios a nível nacional e dos melhores da 
Europa e até do mundo».
Para o presidente da câmara, o facto de o Benfica ter escolhido o 
Seixal para sediar a sua área de formação «é positivo, porque somos 
um concelho do desporto para todos. A população já tem predisposi-
ção e uma cultura instalada para a prática desportiva. Com equipa-
mentos e técnicos de excelência, o Benfica é uma grande potência 
da formação de futebol e tenho a certeza que o nosso concelho, com 
o que foi feito e o que está previsto fazer, será cada vez mais um farol 
do que é a formação desportiva a nível mundial na área do futebol». 
Joaquim Santos rematou: «Enche-nos de orgulho saber que é no 
Seixal que está o futuro das seleções, do futebol português, e o nosso 
contributo é a parceria que temos com o Benfica e que tem possibili-
tado que se construam equipamentos como este centro de estágios.»
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A AberturA do espaço de jogo e 
recreio em Vale de Gatos decorreu no dia 
14 de agosto e contou com a animação das 
mascotes da Nickelodeon, música e lanche 
para os mais pequenos. 

O novo parque situa-se na Praceta 
Celestino ribeiro, urbanização em Vale 
de Gatos, Cruz de Pau, Amora. O novo es-
paço está dotado com um circuito infantil 
para bicicletas, triciclos e trotinetas, área 
de jogos tradicionais, espaços verdes e de 
estadia. O local também está provido de 
aparelhos de ginástica para adultos e para 
seniores, promovendo a prática de exercí-
cio físico ao ar livre para todas as idades, 
contribuindo para a promoção da saúde e 
estilos de vida saudáveis. É ainda de men-
cionar a instalação de um bebedouro para 
pessoas e animais. 

O equipamento é resultado de mais uma 
parceria entre a Câmara Municipal do Seixal 
e a Junta de Freguesia de Amora, num in-
vestimento global de mais de 45 mil euros, 
partilhado pelas duas autarquias.

O presidente da Câmara Municipal do 
Seixal, Joaquim Santos, vereadores, o pre-
sidente da Junta de Freguesia de Amora, 
Manuel Araújo, e membros do seu executivo 
marcaram presença na abertura do novo 
parque infantil.

Para Manuel Araújo, o equipamento «re-
presenta a concretização de uma reivindi-
cação para esta urbanização», sendo que o 
espaço «tem condições para ser melhorado, 
ouvindo até as sugestões dos moradores».

Joaquim Santos esclareceu que um parque 
desta natureza «já estava inscrito no progra-
ma municipal» e agora «foi o concretizar do 
projeto, em parceria com a junta de freguesia, 
num investimento municipal de 20 mil euros 
e o restante da junta». O presidente da câmara 
mostrou-se satisfeito pela iniciativa que «vem 
qualificar o espaço e dar mais vida a este bair-
ro onde moram muitas famílias». Adiantou 
que a autarquia vai avançar com mais equipa-
mentos deste tipo para o concelho. 

«Ver a pequenada a brincar 
é uma maravilha»
As crianças e seus acompanhantes enche-

ram o parque no dia da abertura. A fadista 
Diamantina, residente no concelho, levou 
a filha e disse que «é um espaço tão bom e 
bonito para as nossas crianças. esperemos 
que o saibamos preservar». A filha, teresa, 
revelou que já experimentou o parque: «Já 
andei no escorrega, fiz um jogo com a minha 
amiga. Gostei muito e quero voltar».

Ana Mestre é moradora naquela rua e dis-
se que «da janela vejo a pequenada toda a 
brincar, é uma maravilha». A pequena Clara, 
sua vizinha, confessou que já andou no par-
que todo e «gostei muito, fazia muita falta». 

Os jovens da colónia de férias da associa-
ção tribo Kai também estiveram presen-
tes. Segundo a monitora, beatriz Santos,  
«os miúdos adoraram o parque e nós gostá-
mos da localização e do bebedouro por ser 
também para os animais». n

INteGrADAS NO Plano de 
Investimento nos equipamentos 
Desportivos do Seixal, as obras do Centro 
de treinos do Amora Futebol Clube 
(AFC), no Parque Municipal do Serrado, 
decorrem de forma faseada, representan-
do um investimento municipal na ordem 
de um milhão de euros.

A intervenção refere-se à construção 
do centro de treinos e respetivos balneá-
rios. Numa fase inicial, procedeu-se à des-
matação e corte de árvores, movimenta-
ção de terras para modelação do terreno, 
construção do relvado sintético, instala-
ção do sistema de rega do relvado, monta-
gem das vedações do campo, execução da 
vala de drenagem na periferia do campo, 
melhoramento e adaptação das zonas de 
circulação de viaturas pesadas no acesso 
ao interior do parque, melhoramento das 
condições de funcionamento dos balneá- 
rios existentes e à construção de mu-
ros de suporte contíguos à vala real da 
Medideira. 

A fase em curso engloba a continuação 
da construção dos balneários de apoio ao 
campo de jogos, a instalação das especia-
lidades (eletricidade, abastecimento de 
água, gás, sistemas de drenagem e de AQS 
(águas quentes sanitárias). também já 
estão construídas as fundações das ban-
cadas, seguindo-se as acessibilidades ao 
parque e tratamento das zonas envol-
ventes. 

As obras foram visitadas no dia 9 
de agosto pelo presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim Santos, 
acompanhado pelo vereador José Carlos 
Gomes, do pelouro do Desporto. 

Os eleitos foram recebidos por Carlos 
Henriques, presidente do Amora Futebol 
Clube, e pela equipa técnica responsável 
pela obra.

A comitiva visitou primeiramente os 
balneários, já em fase adiantada de cons-
trução, e as fundações da bancada a erigir 
no seguimento dos balneários, seguindo-
se uma reunião para avaliar a intervenção 
já realizada e aferir as necessidades que 
ainda se colocam. 

No local, constatou-se que os balneá-
rios, com projeto moderno e funcional, 
vão servir um total de 100 atletas, para 
equipas masculinas e femininas e equi-
pas técnicas, zona de banhos quentes e 
frios, arrumos, miniginásio, túnel de sa-
ída de jogadores, posto médico, secreta-
ria, auditório, entre outras valências. O 
espaço, com 650 m2, também funcionará 
como zona polivalente de preparação de 
jogos.

Como conclusão da reunião, Joaquim 
Santos considerou que seria desejável 
concluir a obra o mais depressa possível 
e proceder à sua inauguração no aniver-
sário do Amora Futebol Clube em 2020. 
Prometeu ainda efetuar nova visita à obra 
no final de setembro para articular os 
próximos passos. n

Novo equipamento em Vale de Gatos
Novo espaço de jogo 
e recreio para as famílias

Centro de treinos do Amora 
Futebol Clube 
Obra prossegue 
com apoio municipal
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A terceirA sessão ex-
traordinária da Assembleia 
Municipal realizou-se no dia 
5 de agosto, na qual foi aprova-
do o regulamento dos Serviços 
Municipais da câmara Municipal 
do Seixal um novo documento ne-
cessário no seguimento da rees-
truturação orgânica da autarquia. 

«A nova estrutura orgânica dos 
serviços municipais vai corres-
ponder a uma melhoria na res-
posta dos serviços à população», 
disse Joaquim Santos, presidente 
da câmara Municipal do Seixal, 
na apresentação do regulamento, 
explicando que a passagem de 32 
para 69 unidades orgânicas «vai 
permitir a maximização da pres-
tação do serviço público à popula-
ção». A nova estrutura compreen-
de 11 departamentos, 30 divisões 
e 28 gabinetes, sendo seis destes 
autónomos.

Para a cDU, as estruturas or-
gânicas «não existem sem as 
pessoas, são estas que lhes dão 
rigor, operacionalidade», tendo 
expressado a «total confiança» no 
executivo que apresenta esta pro-
posta de «excecional valia», pelo 
que votou favoravelmente o novo 
regulamento.

O PS questionou sobre o «im-
pacto orçamental desta medida», 
e por isso optou pela abstenção.

O PSD também se absteve por-
que considera que «a modificação 
estrutural dos serviços «pode an-
tever um aumento dos custos» no 

orçamento municipal.
O Be considerou que este traba-

lho teve «tempo para debater as 
melhores soluções e foram envol-
vidos os trabalhadores», mas afir-
mou que «precisa de mais tempo 
para analisar» o regulamento e 
por isso absteve-se. 

O cDS votaria contra porque 
«não está provado que uma estru-
tura funcione melhor com mais 
chefias» e porque este modelo 
«aumentará as despesas». 

O PAN afirmou que «há que dar 
margem» para o executivo traba-
lhar e por isso absteve-se.

Documentos aprovados
No período da ordem do dia 

foram apresentados nove docu-
mentos. 

Aprovados por unanimidade fo-
ram os votos de pesar pelo faleci-
mento de José Alberto Pereira dos 
Santos, sindicalista e membro da 
Assembleia Municipal do Seixal, 
apresentado pela cDU, e pelo fale-
cimento do coronel Manuel costa 
Braz, membro do MFA e provedor 
de justiça, apresentado pelo PS.

As três moções da cDU, aprova-
das por maioria, incidiram sobre 
as seguintes matérias: na passa-
gem dos 90 anos do nascimento 
de José Afonso, afirmar a obra no 
plano da cultura portuguesa; di-
zer basta de adiamentos à cons-
trução do hospital no concelho do 
Seixal e pela preservação do am-
biente e da natureza e a prevenção 

das alterações climáticas. 
A saudação pela construção da 

estátua alusiva à fábrica dos vi-
dreiros em Amora, apresentada 
pelo PS, foi aprovada por maioria.

A moção do PSD sobre a emis-
são de licenças foi aprovada por 
maioria.

A recomendação do PAN pe-
lo não acorrentamento de cães 
e a sua saudação à Associação 
contaminados – Associação 
de Proteção do Ambiente e da 
Qualidade de Vida foram aprova-
das por maioria.

No período de intervenção da 
população, foram colocadas ques-
tões sobre a necessidade de um 
espaço para desenvolver a ativi-
dade do Grupo de escoteiros 260 
– Seixal; o saneamento em Fernão 
Ferro; a razão pela qual o Governo 
não avança com a construção do 
hospital no Seixal; a escola Básica 
de Santa Marta do Pinhal e maté-
rias ambientais. n

Assembleia Municipal do Seixal

Aprovado o novo 
Regulamento dos 
Serviços Municipais 

Iniciado o procedimento 
Alteração do Plano Diretor 
Municipal do Seixal
Nos termos do art.º 89.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de 
maio, torna-se público que foi aprovado iniciar o procedimento de 
alteração do Plano Diretor Municipal do Seixal, em resultado da 
entrada em vigor do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, 
nos termos conjugados dos seus artigos 118.º, 199.º e 76.º, aplicá-
vel ex vi do artigo 119.º.
Estabelecer o prazo de 368 dias de calendário para a elaboração 
da alteração do Plano Diretor Municipal do Seixal, para cumprimen-
to do prazo legal estipulado pelo n.º 2 do artigo 199.º do Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.
Estabelecer o prazo de participação de trinta dias, con-
tados decorridos cinco dias da publicação do avi -
so n.º 12635/2019 no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 150, de 7-8-2019.
Seixal, 7 de agosto de 2019

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

Programa Reabilite o Seu Prédio 
Candidate-se à requalificação 
de fachadas e coberturas
 
O Reabilite o Seu Prédio prossegue com um modelo renovado. Para 
além de requalificar as fachadas dos prédios, contempla agora as 
coberturas dos edifícios de habitação multifamiliar.
O programa é dirigido aos proprietários dos prédios ou às administra-
ções de condomínios. Por cada piso visível do exterior e por fachada 
intervencionados podem receber um apoio de, no mínimo, 100 euros. 
Este valor é multiplicado pelo número de pisos e fachadas. 
No novo programa, os interessados também beneficiam de uma 
comparticipação até 5 000 euros por cada cobertura e por edifício 
intervencionado e recebem uma redução de 95 por cento das taxas 
de ocupação de espaço público devidas para a realização das obras.
As candidaturas são submetidas no Balcão Único de Atendimento, 
presencialmente ou via internet, em formulário disponibilizado 
em cm-seixal.pt e acompanhado dos documentos constantes das 
Normas Regulamentares do programa (disponíveis para consulta em 
área Urbanismo/Reabilite o Seu Prédio do mesmo site). 

• 106 candidaturas 
apresentadas

• 106 candidaturas 
aprovadas, (6 candidaturas 
para coberturas)

• 135 mil euros
comparticipados 
pela autarquia

Valores apurados em 2019

Adira em cm-seixal.pt, 
nos Serviços Centrais 
e Lojas do Munícipe

apresentadas

• 106 candidaturas 
aprovadas, (6 candidaturas 
para coberturas)

• 135 mil euros
comparticipados 
pela autarquia

Valores apurados em 2019

e Lojas do Munícipe
• 106 candidaturas 
aprovadas, (6 candidaturas 
para coberturas)

• 135 mil euros
comparticipados 
pela autarquia

e Lojas do Munícipe
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Ampliação e requalificação das escolas do 1.º ciclo
Investimento de 6 milhões de euros 

Escola Básica da Quinta de Santo António, 
Amora
Investimento: 1 675 894, 28 euros
No edifício atual, as duas salas de aula 
serão transformadas em salas de jardim 
de infância e as instalações sanitárias se-
rão reformuladas. Serão feitas pinturas 
no exterior e a cobertura vai ser substi-
tuída. Vai ser construído um novo edifício 
que inclui sala polivalente, instalações 
sanitárias, seis novas salas de aula, salas 
de trabalho, biblioteca e portaria.

Escola Básica de Aldeia de Paio Pires
Investimento: 1 854 943, 13 euros
A Escola Básica de Aldeia de Paio Pires 
terá um novo edifício de jardim de infân-
cia, com salas de aula, refeitório, cozinha, 
instalações sanitárias e espaço técnico. 
O edificado existente passará a ter oito 
salas de aula, instalações sanitárias, 
espaço polivalente, recreio coberto, gabi-
netes, biblioteca e elevador.

Escola Básica do Bairro Novo, Seixal
Investimento: 90 200 euros
O novo refeitório incluiu a construção do 
edifício e a suas dotação com mobiliário e 
equipamento de cozinha. O equipamento 
tem capacidade para 65 alunos e está 
equipado com zonas de copa e de lava-
gem e linha de self-service.

Escola Básica Dom Nuno Álvares Pereira, 
Miratejo
Investimento: 205 mil euros
Foram reformuladas a cozinha, zonas de 
apoio, instalações sanitárias, foi construí-
da uma despensa, colocado equipamento 
de cozinha e mobiliário e feitas pinturas 
de interior e exterior, colocando à dispo-
sição dos alunos um novo refeitório.

Escola Básica dos Redondos, Fernão Ferro
Investimento: 191 255, 96 euros
Na Escola Básica dos Redondos decor-
rem obras de ampliação dos espaços 
exteriores, que incluem a construção de 
um recinto desportivo, a criação de uma 
nova portaria, a partir da qual vai ser colo-
cado um telheiro a tardoz até à entrada 
da escola e telas de ensombramento na 
entrada principal, e ainda a criação de 
estacionamento junto à escola.

Pinturas, substituição de pavimen-
tos, requalificação de instalações sa-
nitárias e outros melhoramentos fa-
zem parte das obras realizadas pela 
Câmara Municipal do Seixal em 16 
escolas do concelho durante a pausa 
escolar.

Destacam-se as obras de requalifi-
cação e ampliação das escolas bási-
cas da Quinta de Santo António, em 
Amora, e de Aldeia de Paio Pires, bem 
como a ampliação de espaços exterio-
res na Escola Básica dos Redondos.

O novo ano letivo inicia ainda com dois 
novos refeitórios nas escolas básicas 
do Bairro Novo, no Seixal, e Dom Nuno 
Álvares Pereira, em Miratejo.

No total, estas obras representam um 
investimento da Câmara Municipal 
do Seixal de mais de seis milhões de  
euros no parque escolar do concelho 
da responsabilidade da autarquia, re-
fletindo a importância da educação 
no município, onde as condições de 
aprendizagem e ensino, quer para os 
alunos, quer para os profissionais das 
escolas, são uma prioridade.
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REGRESSO ÀS AULAS
OBRAS NAS ESCOLAS DURANTE AS FÉRIAS

Aproveitando a pausa escolar para as 
férias de verão, a Câmara Municipal 
do Seixal tem estado a executar obras de 
requalificação em várias escolas
básicas do 1.º ciclo do concelho, num in-
vestimento global de cerca de
6 milhões de euros.

Escola Básica da Quinta
da Princesa, Amora
Investimento: 156 767, 06 euros
A obra inclui colocação de 
novo pavimento e pintura 
interior, reformulação total 
das instalações sanitárias, 
substituição e ampliação do 
telheiro da entrada da escola 
e do pavimento no exterior, 
colocação de estores, entre 
outras intervenções.

Escola Básica Infante
D. Augusto, Amora
Investimento: 130 085, 49 
euros
A Escola Básica Infante 
D. Augusto tem nova pin-
tura e pavimento interior, 
melhoramentos nas ins-
talações sanitárias e no 
restante edifício escolar.
entre outras interven-
ções.

Escola Básica da Quinta
de S. João, Arrentela

Investimento: 228 242, 45 euros 
Entre as intervenções estão 
a pintura interior e exterior, 
substituição de pavimento, 

reformulação de instalações 
sanitárias, requalificação do 
espaço exterior e substitui-

ção de portas e janelas.

Escola Básica  da Qt.ª das Sementes, Amora
Investimento: 93 382, 24 euros
Entre as obras realizadas estão a pintura interior do edifício escolar, substituição
do pavimento, melhoramentos nas instalações  sanitárias, requalificação dos
bancos exteriores e da rampa de acesso ao campo de futebol.
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Mais duas escolas
Estão ainda previstas obras nas escolas básicas de Santa Marta de Corroios e do do Alto do Moinho, com intervenções ao nível de pinturas, pavimentos e instala-ções sanitárias.

Escola Básica José Afonso, Corroios
Investimento: 104 767, 22 euros
Na Escola Básica José Afonso, as intervenções envolvem 
substituição das portas exteriores, das janelas, do pavi-
mento, das grelhas de ventilação nas salas de aula, colo-
cação de estores de rolo, criação de dois telheiros, pintura 
interior, reformulação total das instalações sanitárias, 
reparação de infiltrações no teto da cozinha e construção 
de arrumos e de um campo de basquetebol de 25 m2.

Escola Básica da Quinta
dos Morgados, Fernão Ferro
Investimento: 155 148, 09 euros
As intervenções incluem pin-
turas interiores e exteriores, 
reformulação total das insta-
lações sanitárias, substituição 
das caixilharias, colocação de 
estores de rolo, requalificação 
do telheiro e outros melhora-
mentos no edifício escolar.

Escola Básica da Quinta das Inglesinhas, 
Amora

Investimento: 157 881, 28 euros
Pintura interior, reformulação total das 
instalações sanitárias, substituição da 

caixilharia do refeitório, substituição 
do pavimento no refeitório e nas salas e 

construção de armários para arrumação. Escola Básica da Quinta do Conde de 
Portalegre, Amora
Investimento: 146 090,76 euros
Pintura interior, reformulação de 
instalações sanitárias e substitui-
ção do pavimento e de telheiros 
e colocação de estores de rolo no 
ginásio estão entre as intervenções 
realizadas.

Escola Básica da Qt.ª de N.ª Sr.ª do 
Monte Sião, Torre da Marinha

Investimento: 223 873,36 euros
A obra inclui a reformulação total das 

instalações sanitárias, substituição 
da cobertura em fibrocimento, pin-
turas interiores e exteriores e ainda 

a colocação de novas infraestruturas 
de telecomunicação e eletricidade e 

recuperadores de calor.

Escola Básica  da Qt.ª das Sementes, Amora
Investimento: 93 382, 24 euros
Entre as obras realizadas estão a pintura interior do edifício escolar, substituição
do pavimento, melhoramentos nas instalações  sanitárias, requalificação dos
bancos exteriores e da rampa de acesso ao campo de futebol.
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Rua 25 de Abril, na Cruz de Pau
Estacionamento e zonas pedonais
A Câmara Municipal do Seixal tem estado a executar obras de requalificação na Rua 
25 de Abril e pracetas adjacentes, na Cruz de Pau, que contemplam o ordenamento 
do estacionamento e das zonas pedonais.
A obra inclui o reordenamento do estacionamento, o redimensionamento dos pas-
seios nas zonas de cruzamento e entradas das pracetas, a reformulação de todas 
as passadeiras e respetivos acessos com rebaixamento de lancil e implantação de 
pavimento tátil e proteção com pilaretes.

Rua Cidade de Luanda, Corroios
Construção de passeio
A Rua Cidade de Luanda, em Corroios, tem um novo passeio. Esta obra da 
Câmara Municipal do Seixal foi ao encontro de uma necessidade da população 
de melhoria de acessibilidade pedonal no local.
Tratou-se de uma intervenção realizada no âmbito da atuação do Gabinete de 
Participação da autarquia.

Melhores acessibilidades
Pavimentação de vias 
e de estacionamento
A requalificação da rede viária é um dos trabalhos desenvolvidos regularmente pela 
autarquia, com o objetivo de criar melhores condições de circulação e segurança 
para veículos e peões.
Na Praceta Quinta do Serrado da Igreja, em Amora, a Câmara Municipal do Seixal 
procedeu a trabalhos de pavimentação da via e à limpeza do estacionamento.
Outros trabalhos de pavimentação realizados foram no parque de estacionamento 
do Estádio Municipal do Seixal, onde foram utilizadas 115 toneladas de betuminoso.
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Corroios
Corrimão de proteção à vala
A Câmara Municipal do Seixal procedeu à colocação de um corrimão de proteção à 
vala na Rua Cidade de Almada, em Corroios, no percurso entre a rotunda e a o viaduto 
da Autoestrada do Sul (A2).
Trata-se de mais uma medida de segurança para os peões, após a criação de um novo 
passeio pedonal no local.

Casal do Marco
Pintura de passadeiras

A Câmara Municipal do Seixal efetuou a pintura de passadeiras nas ruas Luciano 
Freire e do Desembargador, no Casal do Marco, algumas delas passadeiras sobre-
elevadas recentemente criadas.
Com estas intervenções, pretende-se que, em aproximação da passadeira, os auto-
mobilistas reduzam a velocidade, permitindo aos peões atravessar a faixa de rodagem 
com maior segurança.Núcleos urbanos antigos

Colocação de iluminação LED
A Câmara Municipal do Seixal procedeu à colocação de novas luminárias nos nú-
cleos urbanos antigos do Seixal, Aldeia de Paio Pires, Amora e Arrentela, com opção 
sustentável por lâmpadas LED.
A iluminação LED consome até 85 por cento menos energia para produzir a mesma 
luz do que uma lâmpada tradicional. Não só permite poupança, como é a melhor 
opção em termos ambientais.
Estes locais históricos do concelho são agora iluminados de forma mais eficiente e 
sustentável. 
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O executivO da câmara 
Municipal do Seixal, reunido no dia 
7 de agosto, aprovou por maioria a 
proposta de Orçamento e Grandes 
Opções do Plano (GOP) para 2019, 
no valor de 137 663 870 euros, sen-
do entretanto submetidas à apro-
vação da assembleia municipal no 
dia 4 de setembro. 

Segundo o presidente da câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos, a implementação das GOP 
«vai permitir concretizar a opção 
gestionária, valorizando centenas 
de trabalhadores da autarquia e o 
desenvolvimento de investimentos 
importantes que contribuirão para 
a consolidação desta nova fase de 
grande desenvolvimento económi-
co e social no concelho, com a exe-
cução de um conjunto de projetos 
e ações de impacto na valorização 
do território e na qualidade de vida 
das populações».

Dos investimentos a concretizar, 
destaca-se, na área social, o lança-
mento dos concursos das obras do 
centro de Dia do casal do Marco, 
o apoio à construção do Lar de 
idosos em Fernão Ferro e da creche 
da Associação dos Serviços Sociais 
dos trabalhadores das Autarquias 
do Seixal. 

No ambiente, salientam-se 
a segunda fase da construção do 
Parque urbano do Seixal e o lança-
mento da primeira fase do Parque 
Metropolitano da Biodiversidade. 

Na cultura, o concurso para 
construção do centro cultural 
de Amora e a construção do 
centro internacional de Medalha 

contemporânea. 
No desporto, a finalização da 

construção do Pavilhão Despor-
tivo da Mundet, o desenvolvimento 
da obra do complexo Des-portivo 
de Santa Marta do Pinhal, a abertu-
ra do concurso para a construção 
do Pavilhão Municipal de Fernão 
Ferro e a construção da Piscina 
Municipal de Aldeia de Paio Pires. 

Na mobilidade e transportes, o 
desenvolvimento dos projetos para 
a construção do troço da alternati-
va à eN10 até Amora. 

Nos serviços urbanos, a entra-
da em funcionamento do centro 
Distribuidor de Água de Fernão 
Ferro e a renovação das redes de 
abastecimento de água. 

Na educação, a requalificação e 
ampliação das escolas básicas de 
Aldeia de Paio Pires e Quinta de 
Santo António, bem como obras de 
requalificação em outras 14 esco-
las do ensino básico e a execução 
dos projetos do novo Jardim de 
infância da Quinta de São Nicolau. 

irá ser lançado também o con-
curso para a construção da Loja 
do cidadão em Amora e para o 
cemitério Municipal de Fernão 
Ferro, e irá entrar em funciona-
mento o quartel dos Bombeiros de 
Amora, após a inauguração recen-
te do quartel dos bombeiros em 
Fernão Ferro. importa ainda referir 
o investimento do município no no-
vo passe social com cerca de dois 
milhões de euros.

Decorridos quase dois anos do 
mandato de 2017-2021, a câmara 
Municipal do Seixal consolidou 

a sua situação económico-finan-
ceira e tem vindo a registar uma 
evolução muito positiva dos seus 
principais indicadores e do nível 
crescente de investimento público. 
O município apresentou um resul-
tado líquido do exercício de 2018 
no montante de 19 671 705 euros, 
o que configura, pelo 8.º ano conse-
cutivo, exercícios onde os proveitos 
superam os custos, o 9.º melhor re-
sultado entre todos os municípios 
do país.  Ao mesmo tempo que tem 
vindo a reduzir a dívida, a câmara 
municipal tem aumentado tam-
bém o investimento verificado em 
anos anteriores e que irá manter-se 
no orçamento de 2019.

importa destacar a nova dimi-
nuição do valor da taxa do imposto 
Municipal sobre imóveis para to-
dos os proprietários, reduzindo as-
sim a carga fiscal junto da popula-
ção pelo 4.º ano consecutivo. cerca 
de 85 mil proprietários de imóveis 
no concelho beneficiam desta nova 
redução, o que implica, para os co-
fres municipais, o não recebimento 
de mais de 4,5 milhões de euros 
desde o início desta trajetória im-
plementada há 4 anos.

Na reunião de câmara de 28 
de agosto, foi aprovada a adju-
dicação para a empreitada do 
centro internacional de Medalha 
contemporânea pelo valor de cer-
ca de 169 mil e 500 euros, ao qual 
acresce o ivA à taxa legal em vigor, e 
com prazo de execução de 270 dias.

com o objetivo de qualificar os 
equipamentos, potenciando o de-
senvolvimento da sua atividade em 

prol da população, foram também 
aprovados diversos protocolos, 
contratos-programa e comparti-
cipações financeiras, no valor de 
31 mil euros, a coletividades e as-
sociações do movimento associa-
tivo do concelho. Destaque para 
a aprovação da comparticipação 
financeira no valor de 10 mil euros 
a atribuir à Sociedade Filarmónica 
união Arrentelense, para o apoio à 
realização do Festival de Bandas de 
Arrentela.

Durante a reunião de câmara, foi 
também subscrita por unanimida-
de a tomada de posição «Preservar 
o ambiente e a natureza, prevenir 
as alterações climáticas». O Poder 
Local Democrático tem implemen-
tado ao longo dos anos, políticas 
públicas defensoras do ambiente, 
desde o sanea-mento básico com 
redes de recolha e tratamento de 
efluentes, passando pela política 
de higiene urbana, com recolha e 
tratamento de resíduos sólidos, até 
à recente participação na redução 
tarifária dos transportes públicos, 
medida de maior impacto no pla-
no das condições ambientais, pela 
contribuição que pode dar para 
uma redução significativa do trans-
porte individual e do volume de 
emissões que dele decorre.

Deliberações 
da reunião de 24 de julho
Presidência 
• Tomada de posição «Por uma 

política inclusiva das comunidades 
migrantes». 
• Ata da reunião ordinária de 10 

de julho de 2019. Aprovação.
• Aceitação de doação de veículo 

automóvel. Aprovação.
• Aditamento ao  contrato de 

arrendamento para instalação do 
mercado municipal, celebrado a 
25-1-1999 (contrato n.º 12/99) 
e ao contrato de arrendamento 
para instalação do polo de Amora 
da Biblioteca Municipal do Seixal 
(contrato n.º 13/99). Alteração 
e mudança de proprietário. 
Aprovação das minutas. 
•  Alteração  ao  acordo  de 

parceria a celebrar entre o 
Município do Seixal, a Secretaria 
de estado para a cidadania e 
igualdade e a Associação pa-
ra o Desenvolvimento das 
Mulheres ciganas Portuguesas. 
Ratificação do Despacho n.º 
1564-vPcM/2019, de 16 de julho.

Pelouro da Educação,
Desenvolvimento Social, 
Juventude e Gestão
Urbanística
• Protocolo a celebrar entre o 

Município do Seixal e o Lions clube 
Seixal de Miratejo para cedência de 
instalações em regime de comoda-
to. Aprovação de minuta.
•  Protocolo  a  celebrar  entre 

o Município do Seixal e o centro 
de Atividades Sociais de Miratejo 
para cedência de instalações em 
regime de comodato. Aprovação 
de minuta.
• Ação Social Escolar. Auxílios 

económicos. Subsídio de material 
escolar. Ano letivo 2019-2020. 
Aprovação.

Reuniões da câmara Municipal do Seixal

Aprovadas Opções do Plano 
e Orçamento para 2019 
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Pelouro do Desporto, 
Empreitadas, Administração
Geral e Modernização
Administrativa
• Contratação pública. Proce-

dimento para acionamento da ga-
rantia e notificação à empresa Luís 
Frazão para reparações, no âmbito 
da empreitada de prolongamen-
to do passeio ribeirinho do Seixal, 
infraestruturas e qualificação do 
espaço público. Aprovação. 

Pelouro do Planeamento,
Mobilidade, Cultura 
e Recursos Humanos
• Contratação pública. Con-

curso público para a empreitada 
de reabilitação do espaço públi-
co e equipamento da Quinta do 
Cabral. Processo n.º 13/P/2019. 
Aprovação.

• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de rea-
bilitação do espaço público da 
Quinta da Princesa. Processo n.º 
14/P/2019. Aprovação.

• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de reabi-
litação do espaço público no bairro 
social do Fogueteiro. Processo n.º 
15/P/2019. Apro-vação.

• Protocolo de colaboração a ce-
lebrar entre o Município do Seixal 
e a Associação de Municípios da 
Região de Setúbal para implemen-
tação do Projeto Comunicação 
Digital de Proximidade. Apro-
vação de minuta.

• Apoio ao movimento asso-
ciativo cultural. Independente 
Futebol Clube Torrense. Contrato-
-programa e comparticipação fi-
nanceira.

• Apoio ao movimento associati-
vo cultural. Sociedade Filarmónica 
Operária Amorense. Contrato- 
-programa e comparticipação fi-
nanceira.

• Apoio ao movimento associati-
vo cultural. Sociedade Filarmónica 
Democrática Timbre Seixalense. 
Contrato-programa e compartici-
pação financeira.

• Apoio ao movimento associati-
vo cultural. Sociedade Filarmónica 

União Seixalense. Aquisição de 
equipamento de cozinha. Contrato-
programa e comparticipação finan-
ceira.

• Abertura de procedimento 
concursal para recrutamento para 
ocupação de três postos de traba-
lho nas carreiras não revistas de 
especialista e técnico de informá-
tica, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado. Aprovação.

Deliberações 
da reunião de 7 de agosto
Presidência 
• Ata da reunião ordinária de 24 

de julho de 2019. Aprovação.
• Opções do plano e proposta de 

orçamento para 2019, nos termos 
da alínea a), do n.º 1 do art.º 25.º, 
por força da alínea c), do n.º 1, do 
art.º 33.º, ambos do Anexo à Lei n.º 
75/2013, de 12/09, alterado pela 
Lei n.º 50/2018, de 16/08, auto-
rização para a contratação de em-
préstimo de curto prazo, nos ter-
mos da alínea f), do n.º 1, do art.º 
25.º do Anexo à Lei n.º 75/2013, de 
12/09, mapa de pessoal, nos ter-
mos da alínea o), do n.º 1, do art.º 
25.º do Anexo da Lei n.º 75/2013, 
12/09, e autorização genérica para 
a assunção de compromissos plu-
rianuais nos termos do art.º 6.º da 
Lei n.º 8/2012, de 21/02, altera-
da pela Lei n.º 22/2015, de 17/03. 
Aprovação.

• Orçamento e gestão de despe-
sa com o pessoal, art.º 5.º, n.º 2 do 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 
setembro. Aprovação.

Deliberações 
da reunião de 28 de agosto
Presidência 
• Tomada de posição «Preservar 

o ambiente e a natureza, prevenir 
as alterações climáticas».

• Alteração do objeto da doação 
ao Centro de Atividades Sociais de 
Miratejo (CASM). Revogação da 
Deliberação n.º 149/2009-CMS, de 
8 de abril. Aprovação.

• Contratação pública. Concurso 
público para a prestação de servi-

ços na área de seguros com a publi-
cação no JOUE. Adjudicação e apro-
vação de minutas dos contratos.

Pelouro do Ambiente,
Serviços Urbanos, Energia
e Espaço Público
• Adesão à Central de Compras 

denominada Central Nacional 
de Compras Municipais (CNCM). 
Minuta de contrato. Aprovação.

• Projeto de Regulamento Muni-
cipal de Apoio ao Movimento 
Associativo no Município do Seixal 
para instalação de sistemas foto-
voltaicos. Apreciação pública. 
Aprovação.

• Protocolo de colaboração a ce-
lebrar entre o Município do Seixal 
e a Associação de Moradores 
da Quinta das Laranjeiras para a 
pavimentação de arruamentos. 
Aprovação de minuta.

• Alienação em hasta pública de 
viaturas municipais mediante lici-
tação. Abertura de procedimento.

Pelouro da Educação, 
Desenvolvimento Social, 
Juventude e Gestão
Urbanística
• Contrato-programa a cele-

brar entre o Município do Seixal 
e a CRIAR-T – Associação de 
Solidariedade. Centro Comu-
nitário de Vale de Chícharos. Com-
participação financeira.

• Contrato programa a cele-
brar entre o Município do Seixal 
e a Santa Casa da Misericórdia 
do Seixal. Centros Comunitários 
de Santa Marta de Corroios e da 
Cucena. Comparticipação financei-
ra.

• Plano anual de transportes. 
Contratos-programa e compartici-
pações financeiras.

• Acordo de parceria e de 
apoio financeiro a celebrar en-
tre o Município do Seixal, o Alto 
Comissariado para as Migrações, 
IP, a Santa Casa da Misericórdia do 
Seixal, e a CRIAR-T – Associação de 
Solidariedade. Aprovação.

• Plano de Ação Social Escolar. 
Ano letivo 2019-2020. Aprovação.

• Plano local para a integração 
das comunidades ciganas (PLICC), 
do Seixal. 2019-2025. Aprovação.

• Colónia de férias Intercâmbio 
com a Palestina. A Casa Árabe 
Portuguesa.  Associação de 
Apoio a Carenciados. Contrato- 
-programa e comparticipação fi-
nanceira.

• Contrato-programa a cele-
brar entre o Município do Seixal 
e o Instituto Novo Ser, no âmbito 
do Projeto Concha de Esperança. 
Comparticipação financeira.

• Contrato-programa a celebrar 
entre o Município do Seixal e a Casa 
do Educador, no âmbito do Projeto 
CESVIVER. Comparticipação finan-
ceira.

• Contrato-programa a celebrar 
entre o Município do Seixal e a 
MURPI – Confederação Nacional de 
Reformados, Pensionistas e Idosos, 
no âmbito do Piquenicão Nacional. 
Comparticipação financeira.

• Contrato-programa a cele-
brar entre o Município do Seixal 
e o Centro Paroquial de Bem-
Estar Social de Arrentela, no 
âmbito do Centro Comunitário 
Várias Culturas Uma Só Vida. 
Comparticipação financeira.

Pelouro do Desporto,
Empreitadas, Administração
Geral e Modernização
Administrativa
• Alteração da composição da 

equipa da desmaterialização do-
cumental no âmbito do MyDoc. 
Processo n.º 2019/150.20.500/3. 
Aprovação.

• Termos e condições de utiliza-
ção da rede sem fios Seixal Wi-Fi. 
Processo n.º 2019/100.20.400/1. 
Aprovação.

• Contratação pública. Ajuste 
direto para a empreitada Centro 
Internacional  de  Medalha 
Contemporânea. Aprovação de re-
latório final e adjudicação.

Pelouro do Planeamento, 
Mobilidade, Cultura 
e Recursos Humanos
• Regulamento de Taxas do 

Município do Seixal. Alteração. 
Versão definitiva. Aprovação.

• Apoio ao movimento associa-
tivo cultural do Seixal. Sociedade 
Filarmónica União Arrentelense. 
Festival de Bandas. Contrato- 
-programa e comparticipação fi-
nanceira.

• Apoio ao movimento associa-
tivo cultural do Seixal. Sociedade 
Filarmónica Operária Amorense. 
Festibandas. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.

• Apoio ao movimento asso-
ciativo cultural do Seixal. Inde-
pendente Futebol Clube Torrense. 
Contrato-programa e compartici-
pação financeira.

• Apoio ao movimento associa-
tivo cultural do Seixal. Associação 
de Coletividades do Concelho do 
Seixal. Contrato-programa e com-
participação financeira.

• Apoio ao movimento asso-
ciativo cultural do Seixal. Grupo 
Recreativo de Santo António. 
Contrato-programa e compartici-
pação financeira.

• Protocolo de manutenção, 
gestão e alimentação de energia 
dos sistemas luminosos automá-
ticos de trânsito (SLAT), a cele-
brar entre o Município do Seixal, 
a Infraestruturas de Portugal, SA, 
e a Concessionária MTS – Metro 
Transportes do Sul, SA. MST, fase 1. 
Aprovação de minuta.

• Criação de duas praças de tá-
xi temporárias de apoio à Festa do 
Avante 2019. Aprovação.

• Contratação pública. Concur-
so público para a empreitada do 
parque infantil e espaço exterior 
e a reabilitação do polidesportivo 
no Bairro da Cucena. Processo n.º 
27/P/2017.EMP.BC.PEXT. Não ad-
judicação. Aprovação. 

• Contratação pública. Con-
curso público para a empreita-
da do Parque Metropolitano da 
Biodiversidade. Processo n.º 
05/P/2019. Não adjudicação. 
Aprovação. n

As deliberações são publicadas na ínte-
gra nas atas das reuniões, as quais podem 
ser consultadas em cm-seixal.pt. 

A campanha de vacinação antir-
rábica, assim como o controlo de 
outras doenças (como a leishma-
niose, sarna e dermatofitoses) e a 
realização de identificação eletró-
nica vai decorrer no concelho do 
Seixal a partir de 16 de setembro. 
A taxa a pagar pela vacinação an-
tirrábica é de 5 euros para cães, 
gatos e animais de outras espécies 

sensíveis à raiva que se apresen-
tem a vacinação em qualquer data, 
e o boletim sanitário de cães e ga-
tos custa 1 euro. A taxa para iden-
tificação eletrónica é de 13 euros.
A isenção de taxa de vacinação e 
de cobrança de boletim destina-
se aos cães-guia, cães-guarda de 
estabelecimentos do Estado, de 
corpos administrativos, de insti-

tuições de beneficência e de uti-
lidade pública, dos Serviços de 
Caça do Instituto de Conservação 
da Natureza e das Florestas, I.P. e 
das autoridades militares, militari-
zadas e policiais sem assistência 
clínica privativa.
O calendário de vacinação está dis-
ponível no site da autarquia em 
cm-seixal.pt. 

Início em setembro
Vacinação antirrábica e identificação eletrónica

Informam-se os membros das mesas de voto que participaram no ato 
eleitoral a 26 de maio de 2019 para as eleições para o Parlamento 
Europeu que, após transferência bancária efetuada pela Secretaria Geral 
do Ministério da Administração Interna, no dia 30 de agosto, o pagamento 
das gratificações foi efetuado nesse mesmo dia para as contas bancárias 
cujo NIB tenha sido indicado. 
Para os restantes membros, o pagamento é efetuado por cheque ban-
cário, o qual será enviado por correio para a morada que tenha sido 
indicada.

Eleições para o Parlamento Europeu 2019 
Pagamento de gratificações
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As FestAs Populares de 
Aldeia de Paio Pires, em honra 
de N.ª sr.ª da Anunciada, realiza-
ram-se entre 31 de julho e 4 de 
agosto na Urbanização do Monte 
Queimado.

A abertura oficial teve lugar 
no dia 31 de julho e contou com 
a presença de Joaquim santos, 
presidente da Câmara Municipal 
do seixal, Joaquim tavares, 
José Carlos Gomes e Manuela 
Calado, vereadores da autarquia, 
Américo Costa, primeiro secre-
tário da Assembleia Municipal 
do seixal, António santos, presi-
dente da União das Freguesias do 
seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, e o seu executivo, presiden-
tes e representantes de juntas de 
freguesia do concelho e repre-
sentantes do movimento associa-
tivo e de instituições da freguesia.

A comitiva visitou os standes 
de instituições e coletividades 
de Aldeia de Paio Pires e acom-
panhou os tocá Rufar no desfile 
pela Avenida José Relvas até ao 

palco na Urbanização do Monte 
Queimado, onde decorreram as 
intervenções por parte das enti-
dades presentes.

Foi com vozes da freguesia que 
se iniciou o programa de espetá-
culos no palco, mais precisamen-
te com grupos corais: o Grupo 
Coral Lírio Roxo, da sociedade 
Musical 5 de Outubro, o Grupo 
Coral Alentejano dos serviços 
sociais dos trabalhadores 
das Autarquias do seixal, o 
Grupo Coral e Instrumental  Os 
Alegres, da Associação Unitária 
de Reformados, Pensionistas 
e Idosos de Paio Pires, e o 
Grupo Musical Cantar d’Amigos, 
da Associação Unitária de 
Reformados ,  Pensionistas 
e Idosos do Casal do Marco. 
enquanto isso, no palco do 
espaço Associativo, houve de-
monstrações das atividades da 
sociedade Musical 5 de Outubro. 
este dia de inauguração fechou 
com uma largada taurina, que já 
é tradição na freguesia, e que te-

ve lugar na Avenida José António 
Rodrigues.

Tempos de avanço
«engalanada» e «airosa» foram 

dois dos adjetivos utilizados por 
António santos para descrever 
Aldeia de Paio Pires durante as 
festas populares. salientou o 
facto de o programa das festas 
incluir iniciativas para todas as 
idades e gostos, com espetáculos 
e demonstrações do movimen-
to associativo, «diversificando a 
oferta e mostrando o que se faz na 
freguesia».

Joaquim santos referiu-se às 
Festas Populares de Aldeia de 
Paio Pires como um «grande mo-
mento de encontro e confraterni-
zação da população, das famílias, 
com grande participação das as-
sociações, dos agentes culturais 
e dos grupos musicais da fregue-
sia».

O autarca enalteceu a Aldeia de 
Paio Pires pela sua «história e tra-
dição» e falou sobre os projetos 

que a Câmara Municipal do seixal 
levou a cabo na freguesia, naque-
les que acredita serem «tempos 
de avanço e de compromisso com 
a população».

Festas diferenciadoras
O programa incluiu largadas, 

cavalhadas e a noite da sardinha 
assada, iniciativas que fazem parte 
da história e da tradição destas fes-
tas e que a tornam diferenciadora.

Houve bailes, a atuação da 
Charanga Os Batatas, desfile da 
marcha popular da escola Básica 
da Quinta da Courela, dos Karma 
Drums e um desfile etnográfico 
com os grupos que participa-
ram no 37.º Festival de Folclore 
do Concelho do seixal: o Grupo 
de Folclore estrelinhas do sul, 
o Rancho Folclórico Danças e 
Cantares de Campanhã, do Porto, 
o Rancho Folclórico do Azinhal, 
de Castro Marim, o Rancho 
Folclórico de Cabeção, de Mora, 
e o Rancho Folclórico de são José 
da Lamarosa, de Coruche.

Os sons da Aldeia com as ban-
das tranz It e the Black Koi jun-
taram duas gerações do rock em 
palco. Os tranz It surgiram em 
1984, deram concertos, ficaram 
em 3.º lugar no concurso de músi-
ca moderna de Rock Rendez Vous 
em 1987, mas em 1989 termina-
ram a sua atividade. Regressaram 
aos palcos para esta ocasião es-
pecial. the Black Koi é um projeto 
de David Figueira e Pedro França 
que surgiu em Aldeia de Paio 
Pires no início de 2017, a nova 
geração do rock na aldeia.

Banza e Los Cavakitos estive-
ram entre as atuações mais di-
vertidas em palco. Os Banza, com 
música popular portuguesa de 
raiz alentejana temperada com 
humor; Los Cavakitos com mú-
sica e a cultura mariachi e muita 
loucura à mistura.

Realizou-se ainda a procis-
são em honra de Nossa senhora 
da Anunciada, a padroeira das 
Festas Populares de Aldeia de 
Paio Pires. n

Festas Populares de Aldeia de Paio Pires

Festas com história e tradição
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Milhares de visitantes 
passaram pelas Festas Populares 
de amora, que decorreram de 14 
a 18 de agosto, na zona ribeirinha. 

Foram cinco dias de muita ani-
mação, em que a cidade eviden-
ciou as suas tradições e o seu pa-
trimónio, a par da modernidade 
em construção. Momentos altos 
das festas foram, entre outros, os 
desfiles das marchas populares, 
a procissão de Nossa senhora de 
Monte sião, o arraial, a gastrono-
mia e o artesanato, as exposições 
e os espetáculos. destaque para 
o stande da Câmara Municipal do 
seixal, onde os visitantes pude-
ram experienciar o seixal 360, ou 
seja, uma viagem virtual pelo pa-
trimónio do concelho.

Na abertura das festas estive-
ram Joaquim santos, presidente 
da Câmara Municipal do seixal, ve-
readores, alfredo Monteiro, presi-
dente da assembleia Municipal 
do seixal, Manuel araújo, presi-

dente da Junta de Freguesia de 
amora, membros do executivo 
e da assembleia de Freguesia de 
amora e de outras freguesias do 
concelho, bem como os represen-
tantes dos bombeiros de amora 
e do seixal e das coletividades do 
concelho.

No coreto, Manuel araújo sau-
dou a população, para quem são 
construídas estas festas, as quais 
são de «uma diversidade enorme» 
em termos dos espetáculos, das 
exposições e dos 30 standes ao 
longo da avenida com represen-
tação do movimento associativo 
e das empresas locais. O autar-
ca mencionou as «importantes» 
obras em curso, «remodelações 
profundas» das infraestruturas, o 
investimento no parque escolar e 
em espaços de lazer. «estamos a 
trabalhar para requalificar o espa-
ço público e equipamentos».

Para Joaquim santos, as Festas 
Populares de amora «são um 

grande evento com um excelen-
te cartaz, que integra o ciclo de 
animação de verão do município, 
onde a população sai à rua, con-
vive e assiste aos acontecimentos 
culturais». 

O edil salientou que a câmara 
municipal continua a trabalhar 
na cidade de amora, onde «de-
corre um conjunto de projetos», 
dos quais destacou «três obras 
importantes, com um investimen-
to de mais de 1 milhão de euros, 
na área da educação, do desporto 
e da segurança»: a ampliação da 
escola Básica da Quinta de santo 
antónio, o Centro de Treinos do 
amora Futebol Clube e o Quartel 
dos Bombeiros de amora. referiu 
a necessidade de o Poder Central 
cumprir o compromisso relati-
vamente ao hospital no seixal e 
exigiu a construção do Centro de 
saúde dos Foros de amora». 

Os eleitos deslocaram-se então 
à sociedade Filarmónica Operária 

amorense para visitar a exposi-
ção coletiva de pintura e escultura 
da artes – associação  Cultural do 
seixal e a exposição de bordados. 
seguiu-se a visita pelos vários es-
paços das festas, cumprimentan-
do a população e os representan-
tes das instituições e os feirantes, 
culminando no stande municipal.

A animação 
as festas começaram com o des-

file do Grupo Motard os lusitanos 
e a participação dos Karma 
drums, baile com Vítor Ginja e 
Nelson e atuação dos Ús sai de 
Gatas. 

a noite seguinte ficou marcada 
pela 8.ª edição da Marcha Popular 
Cidade de amora, que este ano ho-
menageou os operários vidreiros, 
corticeiros e empalhadores; a atu-
ação do Tributo a ivete sangalo 
e a grande noite de fados, com os 
fadistas andré Vaz, david Ventura, 
João Campos, ana Margarida, lina 

almeida e Manuela Oliveira. 
Na terceira noite, o coreto rece-

beu o Grupo Coral e instrumental 
5 de Janeiro, da associação 
Unitária de reformados, Pensio-
nistas e idosos de amora, e mais 
tarde a Nova Banda. No palco, 
brilhou a cantautora do concelho 
elisabete, e a noite fechou com 
Matay.

No sábado, foi a vez do fado, com 
Marco rodrigues. No coreto atua-
ram o Grupo Coral e instrumental 
Cantar d’amigo, da associação 
Unitária de reformados, Pensio-
nistas e idosos do Casal do Marco, 
e o Trio PJ. Pelas ruas tocou a Fan-
farra dos Bombeiros Mistos de 
amora. No último dia, houve novo 
desfile da Marcha Popular Cidade 
de amora e baile com helder 
Costa. ao palco subiu eduardo 
santana e sua Banda. as festas 
culminaram com fogo de artifício 
sobre a Baía, a dizer adeus, até pa-
ra o ano. n

Festas Populares de amora

Afirmar o património 
e construir a modernidade
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Nas Festas Populares 
de Corroios, de 28 de agosto a 2 
de setembro, o Parque Urbano da 
Quinta da Marialva recebeu a 44.ª 
edição do certame de excelência 
para o entretenimento coletivo e 
para a afirmação da economia lo-
cal.

Durante dez dias, os visitantes 
usufruíram de vasta programação 
musical. O Palco Carlos Paredes 
foi espaço para espetáculos pro-
tagonizados por Berg, Bonga, 
antónio Zambujo, ana Bacalhau, 
ana Moura e Pedro abrunhosa, en-
tre outros. Por sua vez os palcos 
Liberdade e arraial apresentaram 
vários espetáculos, com destaque 
para o XXXV Festival de Folclore de 
Corroios, presença antiga na pro-
gramação das festas, as atuações 
dos grupos do movimento asso-
ciativo da freguesia e os bailes po-
pulares.

a gastronomia também esteve 
presente, com oferta de variadas 
tasquinhas e espaços de bebidas. 
também foi possível visitar o tra-
dicional espaço de feirantes, de di-
vertimentos, bem como contactar 
com os agentes económicos e as 
associações locais. Motivo de in-
teresse foi o stande do município 
onde os visitantes puderam fazer 
uma viagem a bordo do bote de 
fragata Baía do Seixal, numa visita 
virtual em 360.º que deu a conhe-
cer o património do concelho.

a abertura oficial aconte-
ceu com a Companhia de artes 
Performativas XPtO. seguiu-se 
a cerimónia protocolar com a 
presença de representantes da 

Comissão das Festas de Corroios, 
do movimento associativo e for-
ças vivas da vila, a que se juntaram 
representantes das juntas de fre-
guesia do concelho, o executivo e 
presidente da Junta de Freguesia 
de Corroios, eduardo Rosa, o presi-
dente da assembleia Municipal do 
seixal, alfredo Monteiro, e os ve-
readores e o presidente da Câmara 
Municipal do seixal, Joaquim 
santos.

Para eduardo Rosa, as Festas 
de Corroios são «o resultado do 
trabalho que fazemos em prol da 
população» e agradeceu a todos os 
que colaboraram no projeto. «aqui 
temos o cuidado de ter um cartaz 
eclético, que abranja vários gostos 
musicais para que todos usufruam 
do evento». 

a outro nível, o autarca mostrou 
preocupação com o processo de 
transferência de competências em 
curso, pelo que representa para 
as juntas de freguesias na sua ca-
pacidade de resposta às popula-
ções. apreensão que se estende às 
obras na escola secundária João de 
Barros: «a intervenção tem de ser 
concluída para que existam condi-
ções de aprendizagem». 

Para Joaquim santos, «estas 
festas são exemplo para o país. No 
seixal apostamos na cultura, bem 
como em todas as áreas. estamos 
empenhados em fazer aconte-
cer e qualificar, quer a freguesia 
de Corroios, quer o concelho do 
seixal». 

Quanto a prioridades para a fre-
guesia, destacou o novo centro de 
saúde. «Finalmente, o Ministério 

da saúde está a implantar o esta-
leiro para a construção do Centro 
de saúde de Corroios». Recorde-se 
que no protocolo assinado cabe à 
câmara municipal fazer os espa-
ços exteriores: «Já temos a obra 
adjudicada e temos a certeza de 
que no próximo ano o equipamen-
to será realidade». Outra ambição 
é o hospital no seixal: «Ficamos 
apreensivos com a notícia que só 
em novembro será adjudicado o 
projeto. Ou seja, tivemos um gover-
no que recebeu da assembleia da 
República uma orientação de que 
era urgente construir o hospital e 
passados quatro anos nem o pro-
jeto foi adjudicado», disse Joaquim 
santos. 

Quanto aos investimentos pa-
ra Corroios, o autarca referiu «o 
concurso para o Parque Urbano de 
Miratejo, espaço que dará à popu-
lação acesso ao sapal de Corroios, 
preservando o único monumen-
to nacional do concelho, a Olaria 
Romana do Rouxinol. estamos 
ainda a preparar o concurso para 
o Jardim de Infância da Quinta de 
são Nicolau, uma requalificação 
na Praça José Queluz e em santa 
Marta do Pinhal está a ser construí-
do um complexo desportivo. É des-
ta forma que queremos continuar 
a construir o concelho, a trabalhar 
junto das populações, para termos 
um concelho preparado para o fu-
turo».

assim se fizeram as Festas 
Populares de Corroios, ponto de 
encontro entre a tradição e a mo-
dernidade de um certame em con-
tínuo crescimento.n

Festas Populares de Corroios

Dez dias de concertos 
e muita atividade
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Prosseguem as ações integradas de valo-
rização dos espaços públicos em locais específicos 
do concelho. 

estas ações decorrem uma vez por semana num 
local diferente e contam com cerca de 50 trabalha-
dores municipais de várias áreas, como higiene e 
limpeza urbana, recolha de resíduos sólidos ur-
banos, salubridade, manutenção e conservação 
urbana, água e saneamento, espaços verdes, fisca-
lização, entre outras.

as ações contaram com a presença de Joaquim 
santos, presidente da Câmara municipal do seixal, 
e Joaquim Tavares, vereador responsável pelos 
pelouros do ambiente, serviços urbanos, energia 
e espaço Público.

os autarcas acompanharam as intervenções dos 
trabalhadores municipais e contactaram com os 
munícipes para recolher sugestões e opiniões so-
bre outras intervenções necessárias em cada área.

esta tem sido uma iniciativa com um impacto 
muito positivo na valorização do espaço público do 
concelho e que tem sido muito bem recebida pela 
população.

Pinhal de Frades, redondos, Quinta do Brasi-
leiro, Cruz de Pau, Quinta da Trindade e Quinta do 
Cabral foram os últimos locais intervencionados. n

ações integradas com 
50 trabalhadores municipais

Valorização
dos espaços 
públicos
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A instalação de um novo analisador 
de partículas PM2,5 na estação de 
monitorização da qualidade do ar 
de Aldeia de Paio Pires decorreu 
no dia 1 de agosto. A Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
(CCDRLVT), responsável pela me-
dição da qualidade do ar, solicitou 
apoio à Câmara Municipal do Seixal, 
a qual realizou as obras necessárias 
à sua instalação.
De referir que se trata de um equipa-
mento importante para a monitoriza-

ção da qualidade do ar no município 
do Seixal, porque permite que a es-
tação de Paio Pires, a única situada 
no concelho, comece a medir o pa-
râmetro PM2,5. Estas são partículas 
finas inaláveis, que podem ser um 
dos poluentes prejudicais à saúde, 
com probabilidade de penetrarem 
o aparelho respiratório. De acordo 
com o estabelecido no Decreto-Lei 
n.º 102/2010, de 23 de setembro, 
a concentração média anual destas 
partículas não deverá ultrapassar o 
valor limite 25 μg/m3.

Na estação de monitorização da 
qualidade do ar de Aldeia de Paio 
Pires já é efetuada a medição dos se-
guintes poluentes: dióxido de azoto 
(NO2), ozono troposférico (O3), dióxi-
do de enxofre (SO2) e partículas com 
diâmetro inferior a 10 µm (PM10). 
Com a instalação do novo analisador 
de partículas PM2,5, uma reivindica-
ção da autarquia, está concretizado 
mais um objetivo com vista à prote-
ção da saúde pública. 

Instalação de analisador de partículas em Aldeia de Paio Pires
Controlo de emissões poluentes

A Semana Europeia da Mobilidade 
realiza-se todos os anos de 16 a 
22 de setembro. A iniciativa euro-
peia, que este ano celebra a 18.ª 
edição, sensibiliza vilas e cidades a 
promover meios de transporte sus-
tentáveis e a convidar as pessoas a 
procurarem alternativas ao uso do 
automóvel particular.
Este ano, o slogan é «Caminha 
Connosco», tendo como tema cen-
tral os benefícios de  caminhar e 
pedalar em segurança, quer pa-
ra a saúde, quer para o ambiente. 
Modos de transporte ativos, como 
andar a pé e a utilização da bicicle-
ta, são livres de emissões e contri-
buem para manter os nossos cora-
ções e corpos saudáveis.
O Seixal vai, mais uma vez, aderir a 
esta iniciativa, realizando ativida-
des dirigidas a alunos das escolas 
do concelho, operadores de trans-
portes públicos e público em geral.
A ação de formação Bicicleta - 
Direitos e Obrigações irá transmi-
tir aos operadores de transportes 
públicos conhecimentos na ótica 
do utilizador da bicicleta, e aos alu-
nos das escolas conhecimentos na 
ótica dos condutores, de forma a 

deixar conselhos relativos à segu-
rança rodoviária.
Também dirigidas aos alunos 
das escolas do concelho terão lu-
gar a apresentação da aplicação 
PeddyApp, de utilização totalmente 
gratuita, que contabiliza, recorren-
do à geolocalização, os quilómetros 
percorridos a pé, visitas ao Parque 
Oficinal do Metro Sul do Tejo e ao 
Museu de Metrologia do Instituto 
Português da Qualidade e um pas-
seio em embarcação tradicional.
Para o público em geral, destaque 
para o Dia da Baía do Seixal, a Hora 
do Conto, com animação de leitura 
de histórias subordinadas à temáti-
ca da mobilidade e trânsito e a VIII 
Pedalada Pela Baía do Seixal.
Mais informações em cm-seixal.pt.

Destaques do programa
Dia 21 de setembro, sábado
9 horas
Dia da Baía do Seixal  – 
Limpeza da Faixa Costeira
Encontro no Parque da Quinta 
dos Franceses, Seixal
Inscrições: seixalambiental@gmail.
com; seixal.limpo@cm-seixal.pt

16.30 horas
Hora do Conto
Andar à Toa na Estrada, Não é uma 
Boa, de Paula Farinhas, e Porque é 
Que os Animais Não Conduzem?, 
de Pedro Seromenho
Para crianças dos 3 aos 12 anos, 
acompanhadas de familiares 
Entrada livre
Biblioteca Municipal do Seixal

Dia 29 de setembro, domingo
VIII Pedalada Pela Baía do Seixal
Inscrições: seixal.limpo@cm-seixal.
pt.

De 16 a 22 de setembro
Seixal adere à Semana Europeia da Mobilidade

Caminha connosco!

16-22 SETEMBRO 2019

Seixal

Mercado no Espaço Agrícola 
do Monte Sião
Do hortelão ao consumidor

Mercado na Horta foi o nome da iniciativa que decorreu no dia 20 
de julho, no Espaço Agrícola do Monte Sião, na Torre da Marinha. 
Neste «mercado», os consumidores puderam comprar produtos 
frescos da época diretamente aos hortelãos que os plantam na-
quela horta.
O Espaço Agrícola do Monte Sião é uma horta urbana de gestão 
municipal, composta por 16 hortas sociais. Neste local, inaugura-
do em maio de 2014, existem culturas diversas e são utilizadas, na 
sua maioria, técnicas de cultivo tradicionais.

Dia 28 de setembro, 
no Parque Municipal do Serrado
1.ª Festa do Bem-Estar Animal

A 1.ª Festa do Bem-Estar Animal vai acontecer no dia 28 de setem-
bro, sábado, entre as 9.30 e as 18.30 horas, no Parque Municipal 
do Serrado, em Amora. A iniciativa pretende sensibilizar para temas 
relacionados com as responsabilidades sociais e legais no bem-estar 
e saúde animal, os comportamentos a adotar e o papel dos animais 
de companhia na sociedade. 
O evento vai contar com espaços de adoção animal, workshops, de-
monstrações e uma área para as associações e entidades do conce-
lho. A Câmara Municipal do Seixal marcará presença com um stande 
que dará a conhecer o trabalho realizado pelo bem--estar animal, 
quer na sensibilização para o não abandono e a adoção animal, quer 
na prevenção da deposição dos dejetos caninos em espaço público. 
Recorde-se que a autarquia promoveu, entre outras ações, a dis-
ponibilização de dispensadores de sacos aos munícipes e realizou 
investimentos nesta área de atuação, com a ampliação das instala-
ções do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia do Seixal 
(CROACS), ao criar mais 70 boxes de alojamento, um investimento 
municipal de 150 mil euros que permite alojar entre 150 e 200 
canídeos em condições dignas. Mas para saber mais, está desde já 
convidado a participar nesta festa pelo bem-estar animal.
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A Câmara Municipal do Seixal 
promove, de 5 de setembro a 11 
de outubro, várias iniciativas rea-
lizadas no âmbito da Recepção à 
Comunidade Educativa. A  aber-
tura do novo ano letivo de 2019-
2020 é comemorada com um pro-
grama variado que visa promover 
o convívio entre profissionais da 
área educativa e estreitar parce-
rias entre todos os que contri-
buem para a construção e sucesso 
da escola pública. 

O programa tem início com um 
encontro dos trabalhadores da 
autarquia que se dedicam à cau-
sa da educação. Durante um mês, 
realizam-se passeios e visitas, a 
distribuição de ofertas de início 
de ano letivo e a Festa da Criança, 
promovida pela Associação 
Pioneiros de Portugal, com o 
apoio da Câmara Municipal do 
Seixal que assinala o arranque do 
ano letivo com ateliês e música. 

Destaque para a apresentação 
do Plano Educativo Municipal 
(PEM) 2019-2020 que terá lugar 

no dia 27 de setembro, na Oficina 
de Artes Manuel Cargaleiro. 

«Educação e Arte» é o tema cen-
tral do PEM que integra progra-
mas de apoio e projetos em áreas 
como o ambiente, cidadania, des-
porto, património, expressões e 
tradições, saúde e tempos livres, 
com projetos dirigidos à comuni-
dade educativa para serem traba-
lhados ao longo do ano letivo. 

Programa
5 de setembro, quinta-feira
Das 9.30 às 14.30 horas  
Encontro/Convívio 
com trabalhadores da Divisão 
de Educação e Juventude
Parque Urbano do Seixal

 27 de setembro, sexta-feira 
17.30 horas
Apresentação do Plano
 Educativo Municipal
Oficina de Artes Manuel 
Cargaleiro

28 de setembro, sábado 
Das 9.30 às 17 horas 
Festa da Criança
Parque Urbano das Paivas
 
1 de outubro, terça-feira
Das 16.30 às 19 horas
Apresentação técnica do Plano 
Educativo Municipal
Moinho de Maré de Corroios 
(com passeio no varino Amoroso)

11 de outubro, sexta-feira
20.30 horas
Convívio de Receção
à Comunidade Educativa
Pavilhão Municipal 
da Torre da Marinha

 

Receção à Comunidade Educativa

Momentos de convívio 
e promoção da escola 
pública

Inscrições abertas 
Aprender numa Tarde 
Nos dias 7, 14, 21 e 28 de setembro, a Biblioteca Municipal do Seixal 
recebe a ação de formação Aprender numa Tarde, que decorre entre 
as 15 e as 18 horas na sala de formação do equipamento. A iniciativa 
a cargo da Associação R@to – Associação para a Divulgação Cultural e 
Científica  explora, ao longo das quatro sessões, os módulos: Conceitos 
gerais de informática; Processamento de texto e formatação; Internet: 
pesquisa de informação, Mensagens instantâneas e VoIP e Criação 
de contas de correio eletrónico. As ações são dirigidas a utilizadores 
iniciados e avançados, com idade superior a 16 anos, limitadas a seis 
vagas, com obrigatoriedade de frequência dos quatro módulos.
As inscrições e pedidos de informações podem ser efetuadas no bal-
cão do Serviço de Informação à Comunidade ou através do contacto 
telefónico 210 976 600.

Candidaturas até 30 de setembro
Bolsas de estudo para os ensinos 
secundário e superior

Está a decorrer o período de candidaturas às bolsas de estudo para 
o ano letivo de 2019-2020, destinadas a alunos dos ensinos secun-
dário e superior, que podem ser apresentadas até 30 de setembro. A 
Câmara Municipal do Seixal atribui 20 bolsas de estudo para o ensino 
secundário, no montante global unitário de 750 euros. Para os estu-
dantes do ensino superior, a autarquia atribui 10 bolsas de estudo, no 
montante global unitário de 1250 euros. Os interessados podem for-
malizar a candidatura nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do 
Seixal, através de um formulário (também disponível no site cm-seixal.
pt) e acompanhado pelos documentos necessários, de acordo com as 
Normas de Atribuição de Bolsas de Estudo.
Para mais informações os candidatos podem consultar as normas re-
feridas nos Serviços Centrais da autarquia e no site cm-seixal.pt.
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Visita de delegação do MPLA

Poder Local do Seixal 
é exemplo para Angola

Um grupo de 46 crianças dos 5 
aos 12 anos que integra o projeto 
OTL 2019, um campo de férias da 
Casa do Pessoal da Infraestruturas 
de Portugal, efetuou uma visita às 
instalações do Centro de Recolha 
Oficinal de Animais de Companhia 
do Seixal (CROACS) no dia 1 de 
agosto, com o objetivo de entregar 
um donativo. 
As crianças do projeto OTL 2019 
elaboraram pulseiras para recolhe-
rem fundos para doar ao CROACS.

Durante a entrega do fruto da ação 
dos jovens, estes puderam visitar 
as instalações recentemente re-
modeladas do CROACS e conviver 
com alguns animais muito amis-
tosos, que distribuíram mimos a 
todos os que quiseram. 
Foram oferecidas camas, areia, 
alimento húmido e ração aos mo-
radores de quatro patas do centro. 
Os visitantes foram recebidos pe-
lo vereador José Carlos Gomes, 
que lhes ofereceu lembranças da 

Câmara Municipal do Seixal, bem 
como um dispensador portátil para 
recolha de dejetos caninos. 
Para os jovens, este contacto com 
os animais do CROACS contribuiu 
para os sensibilizar para o não 
abandono dos animais e para a 
causa da adoção. A expetativa é de 
que as crianças possam difundir 
junto das famílias e amigos a im-
portância da adoção responsável 
de um amigo de quatro patas.

Centro de Recolha Oficinal de Animais de Companhia do Seixal
Crianças visitam e entregam donativo 

UMA deLegAção do Mo-
vimento Popular de Libertação de 
Angola (MPLA), partido político 
que governa aquele país africano, 
esteve no Seixal para conhecer o 
funcionamento da câmara muni-
cipal.

o objetivo foi, segundo Mário 
Pinto de Andrade, do MPLA, «tro-
car experiências, uma vez que 
pretendemos, no próximo ano, 
implementar o Poder Local em 
Angola, e quisemos conhecer a 
experiência portuguesa, sobre-
tudo uma boa experiência como 
o Seixal».

Além de Mário Pinto de An-
drade, integraram a comitiva 
Manuel Camati e João damião, 
do MPLA. Foram recebidos por 
Joaquim Tavares, vice-presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
e Manuela Calado, vereadora 
do desenvolvimento Social, nos 
Serviços Centrais da autarquia, 

onde foi dado a conhecer o funcio-
namento da Câmara Municipal do 
Seixal e esclarecidas dúvidas dos 
convidados.

Joaquim Tavares fez uma apre-
sentação sobre as competências 
do município, nomeadamente nas 
áreas de abastecimento de água, 
salubridade, recolha de resíduos 
sólidos e limpeza urbana, ambien-
te e saneamento básico, referindo 
os meios utilizados na prestação 
dos serviços, que são cada vez 
mais mecanizados, e uma frota 
municipal mais eficiente.

o vice-presidente deu ainda a 
conhecer os equipamentos mu-
nicipais existentes no concelho 
e fez referência aos edifícios dos 
Serviços Centrais e operacionais, 
«que permitiram aos trabalhado-
res municipais terem melhores 
condições de trabalho».

estes dois edifícios foram visi-
tados pela comitiva, bem como o 

Pavilhão Municipal da Torre da 
Marinha, uma vez que os repre-
sentantes de Angola quiseram sa-
ber mais sobre o desenvolvimento 
da área desportiva.

Joaquim Tavares falou sobre os 
projetos de apoio à educação fí-
sica no 1.º ciclo, a Seixalíada, os 
Jogos do Seixal e os equipamentos 
desportivos municipais, bem co-
mo o apoio prestado ao movimen-
to associativo através de contra-
tos-programa e de investimento 
na qualificação e construção de 
equipamentos.

A delegação afirmou que ficou 
impressionada com o trabalho da 
autarquia, sobretudo na presta-
ção de tantos serviços, questio-
nando sobre o segredo desta ges-
tão. Joaquim Tavares respondeu: 
«A aposta está na proximidade 
com a população e na capacidade 
de resolver os problemas». n 

Desenvolvimento económico
Teleperformance quer instalar 
polo no Seixal

O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, visi-
tou, no dia 5 de agosto, a empresa Teleperformance Portugal, em 
Lisboa, onde foi recebido pelo presidente executivo da empresa, 
Sérgio Fernandes.
Após a reunião, solicitada pela Teleperformance, Joaquim Santos 
afirmou que o objetivo da visita foi a empresa «dar a conhecer a sua 
atividade, que apresenta de facto uma impressionante dimensão, 
quer a nível nacional, quer internacional, e também o interesse da 
mesma em construir um polo no município do Seixal».
Joaquim Santos mostrou-se satisfeito pelo interesse da empresa 
«em investir e colocar um novo polo de desenvolvimento no Seixal». 
Lembrou ainda que a Teleperformance Portugal também tem mui-
tos trabalhadores que moram no município do Seixal. 
O autarca adiantou que o município «vai estudar as várias possibili-
dades que existem para podermos acomodar este interesse e pros-
seguir com o trabalho, no sentido de um desfecho que esperemos 
que seja positivo».
A empresa Teleperformance Portugal faz parte do Grupo Teleper-
formance, cuja missão é estabelecer a ligação entre prestigiadas 
marcas internacionais e os seus clientes. A empresa emprega cer-
ca 11 mil trabalhadores, de 95 nacionalidades, e presta serviços 
em quase 40 idiomas para mais de 100 marcas. 
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A FestA do Avante! come-
ça esta sexta-feira, dia 6 de setem-
bro e termina no domingo, dia 8. A 
primeira noite acolhe um concerto 
de música clássica com a atuação 
da Orquestra sinfonietta de Lisboa, 
dirigida pelo maestro Vasco 
Pearce de Azevedo. O espetáculo 
inclui obras de Robert schumann, 
Maurice Ravel, Félix Mendelssohn, 
Ludwig Van Beethoven e sergei 
Rachmaninoff.

Ao longo dos três dias as pro-
postas são muitas, marcadas por 
uma oferta musical diversa com a 
presença de diversos nomes inter-
nacionais, caso dos nova-iorqui-
nos the Last Internationale, dos 
irlandeses téada, do inglês Jack 
Broadbent, dos polacos Warsaw 
Village Band, do cabo-verdiano Jon 
Luz, do angolano Bonga ou da cata-
lã sílvia Pérez Cruz. 

Vitorino, Jorge Benvinda, Ana 
Bacalhau e sérgio Godinho juntos 
no espetáculo Canções de Roda; a 

presença de Omiri com Celina da 
Piedade; a atuação de Clã e convi-
dados; o concerto dos expensive 
soul; a celebração dos 25 anos de 
carreira dos Blind Zero; a música 
de Peter segeer numa homenagem 
dos Hill’s Union; o som dançável 
dos Cais sodré Funk Connection; 
a incansável irreverência das 
Anarchicks, a conjugação im-
provável entre a voz  do fadista 
Paulo Bragança e a música dos 
Moonspell; a cumplicidade emo-
tiva das canções de Mafalda Veiga, 
tendo Ana Bacalhau como convi-
dada; e a alegria dos Kumpania 
Algazarra, são algumas propostas 
nacionais que valerão a pena co-
nhecer.

Com uma programação intensa 
e prometedora em áreas como o 
jazz, o fado, o folclore ou o teatro, a 
edição de 2019 inclui as habituais 
feiras do livro e do disco, os tenta-
dores standes de gastronomia na-
cional e internacional, sessões de 

cinema, exposições de artes plásti-
cas, assim como sessões de debate 
e espaços dedicados à criança, à 
mulher, às migrações ou à ciência. 
Igualmente incontornável é ain-
da a programação para a infância, 
que faz do evento muito acolhedor 
também  para os mais novos.

Por sua vez, o Avanteatro vai 
receber a Companhia de teatro 
de Almada, com um espetáculo 
para a infância baseado na obra 
de Aquilino Ribeiro, O Romance 
da Raposa; mas também  «À es-
pera de Beckett ou quaquaqua-
qua», uma coprodução do teatro 
da trindade – Fundação Inatel e 
teatro Constantino Nery; assim 
como o rigor do teatro A Barraca, 
que traz ao seixal a apresentação 
de «erendira! sim, Avó». Outras pe-
ças estão a cargo das produções do 
teatro elétrico, do teatro do Mar, 
do teatro da terra ou do teatro 
estúdio Fontenova, entre outros. 

O desporto tem também uma 

aposta forte, sendo que a Festa do 
Avante! é um evento que todos  os 
anos soma a presença de milhares 
de atletas que, através de demons-
trações ou provas competitivas 
dinamizam mais de uma dezena 
de modalidades.  Desta vertente, 
destaque para, a 32.ª Corrida da 
Festa, a que se junta uma caminha-
da, no dia 8 de setembro, domingo. 
A prova é de inscrição gratuita. 

esta edição reforça o convite a 
cidadãos com mobilidade reduzi-
da, promovendo as adaptações no 
recinto e no programa. De rampas 
nas caixas de multibanco a esta-
cionamentos específicos e servi-
ços de transporte adaptado até ao 
recinto, de plataformas próprias 
para assistir aos espetáculos a ca-
sas de banho adaptadas e diver-
sões infantis para todas as crian-
ças, independentemente das suas 
diferenças, tudo foi pensado para 
promover o acesso dos visitantes 
com mobilidade reduzida. 

Estacionamento e acessos 
condicionados
À semelhança de anos anterio-

res, a Câmara Municipal do seixal 
e a Junta de Freguesia de Amora, 
em colaboração com as forças poli-
ciais, implementaram uma zona de 
acesso automóvel condicionado, 
na envolvente da Festa do Avante! 
(Medideira e Quinta do Batateiro), 
de modo a salvaguardar a acessi-
bilidade dos residentes nesta área 
com o mínimo de constrangimen-
tos possíveis. 

A organização da inciativa pos-
sibilita o transporte gratuito em 
autocarro entre a estação ferro-
viária  dos Foros de Amora e a 
Quinta da Atalaia e disponibiliza 
parques de estacionamento no 
Parque Maria Pires, junto à escola 
secundária Paulo da Gama, e junto 
à rotunda que dá acesso à estação 
da Fertagus, nos Foros de Amora, a 
partir do qual existem autocarros 
gratuitos até ao recinto da festa. n

Música, teatro, cinema, artes plásticas, debates, gastronomia

Todos os caminhos vão dar 
à Festa do Avante!

As Noites de Fado do S. Vicente 
regressam em 2019. A 15.ª edi-
ção desta iniciativa da Câmara 
Municipal do Seixal decorre entre 
16 e 23 de novembro, às 21.30 
horas no Cinema S. Vicente, em 
Aldeia de Paio Pires e os interessa-
dos em participar podem inscre-
ver-se até ao dia 4 de outubro. 
As participações são exclusivas 

para fadistas amadores residen-
tes no concelho, com apresenta-
ção obrigatória de comprovativo 
de residência: fatura da água atu-
alizada em nome do participante 
(preferencial). Na sua falta, po-
de ser substituída por documen-
to comprovativo ou atestado de 
residência emitido pela junta de 
freguesia, com indicação do agre-

gado familiar.
As inscrições podem ser efetu-
adas de forma presencial nos 
Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal e nas Lojas do 
Munícipe de Amora, Aldeia de Paio 
Pires, Fernão Ferro, Santa Marta 
do Pinhal, Miratejo e Torre da 
Marinha. Podem ainda ser apre-
sentadas online, em cm-seixal.

pt, no separador Serviços Online/
Cultura. Mais informações em cm-
seixal.pt e pelo telefone 212 276 
700.
Os candidatos selecionados serão 
posteriormente contactados para 
confirmação da presença, sendo 
que a mesma não será contempla-
da com qualquer pagamento de 
cachet ou qualquer remuneração 

aos fadistas participantes seja pe-
la atuação seja para deslocações.
Da seleção dos fadistas resulta-
rão dois espetáculos com meios 
técnicos profissionais para apre-
sentação pública dos fadistas, 
acompanhados por músicos pro-
fissionais (guitarra portuguesa e 
viola de fado).

Inscrições até 4 de outubro e informações em cm-seixal.pt
 15.ª edição das Noites de Fado do S. Vicente a 16 e 23 de novembro
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 O Seixal vai receber, de 10 a 18 
de janeiro de 2020, o 1.º Concurso 
Internacional de Composição para 
Guitarra de Portugal, um evento 
inédito a nível nacional composto 
por um júri conceituado, recitais, 
classes magistrais e conferências.

O 1.º Concurso Internacional 
de Composição para Guitarra de 
Portugal é dedicado à criação de 
obras para guitarra solo de seis 
cordas. Tem como público-alvo 
candidatos de todo o mundo, nas-
cidos após e inclusive o dia 1 de 
janeiro de 1984. 

A duração das obras a concur-
so tem de ter entre 4 a 8 minutos, 
num estilo musical livre, podem 
ser apresentadas num só anda-
mento ou num máximo de três, e 
não podem estar publicadas. Cada 
candidato pode concorrer com um 
máximo de duas obras.

As obras têm de ser enviadas 
por email para portugalguitars@
gmail.com até às 23.59 horas do 

dia 10 de novembro de 2019, em 
ficheiro Sibélius ou Finale, PDF 
e áudio/vídeo HD, com nome do 
candidato e o título da obra. 

O evento tem como jurados 
Dušan Bogdanović, Marco Pereira, 
António Victorino d’Almeida, Artur 
Caldeira, Eduardo Fernández e 
Eduardo Isaac e conta com dire-
ção artística e pedagógica de Litó 
Godinho e Miguel Leite.

O júri selecionará 12 obras, que 
serão anunciadas no dia 15 de de-
zembro, e apresentadas na final 
no dia 14 de janeiro de 2020. O júri 
irá avaliar as obras a concurso pe-
la qualidade da composição e não 
pela parte de performance inter-
pretativa. No dia 15 de janeiro de 
2020 serão dados a conhecer os 
premiados e terá lugar a cerimó-
nia de entrega dos prémios. Serão 
premiados os 1.º, 2.º e 3.ºs clas-
sificados e atribuído um prémio 
especial para a melhor obra de um 
compositor português.

Prémios
1.º prémio: 5 mil euros (diplo-

ma, edição da obra, estatueta e 
convite para integrar o júri da 2.ª 
edição do evento);

2.º prémio: 3 mil euros (diplo-
ma, edição da obra e estatueta);

3.º prémio: 2 mil euros (diplo-
ma, edição da obra e estatueta);

Prémio especial: 500 euros (di-
ploma, edição da obra e estatueta).

Além da vertente competiti-
va, o concurso  inclui recitais de 
Eduardo Fernández, Eduardo 
Isaac, Artur Caldeira e Marco 
Pereira e classes magistrais de 
Eduardo Fernández, Eduardo 
Isaac e Marco Pereira.

 Dušan Bogdanović vai dirigir 
a conferência «Composição vs. 
Improvisação» e Artur Caldeira, 
uma outra dedicada a «Leo 
Brouwer – Vida e Obra».

Saiba mais em: guit-ars.com, 
facebook.com/fenixguitarra e  
facebook.com/groups. n

Inscrições a decorrer até dia 10 de novembro

Concurso internacional de 
composição para guitarra
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Pelo segundo ano, a praia do Seixal vai ser palco, no dia 21 de setem-
bro, entre as  16 e as 24 horas, do MTV Sunset Party, evento que reúne 
música e animação, numa parceria entre a MTV Portugal e a Câmara 
Municipal do Seixal, com entrada gratuita.
Sol e muita música com o Tejo como cenário vão preencher uma tarde 
e noite memorável, em que toda a gente vai dançar ao som dos DJ 
convidados, os consagrados Kura, Kevu e Nokin, ao lado de Fifty, a  
promessa da música eletrónica.
Termine o verão em grande ao som da melhor música e dos melhores 
DJ portugueses. Venha ao MTV Sunset Party Seixal, porque ainda há 
muitos sunsets para viver.

Dia 21 de setembro, a festa é no Seixal
MTV Sunset Party

Inscrições a decorrer
Masterclass de Improvisação 
e Iniciação ao Jazz

Encontram-se a decorrer, até dia 8 de setembro, as inscrições para a 
Masterclass de Improvisação e Iniciação ao Jazz com o professor Paulo 
Gaspar na Sociedade Filarmónica União Seixalense (SFUS).
A formação, com um total de 18 horas, realiza-se nos dias 13, 14 e 15 de 
setembro e proporciona o contacto com o jazz, fornecendo ferramentas 
de trabalho úteis para o estudo da prática musical, bem como a partilha 
de conhecimentos. No final da formação, será efetuado um pequeno 
concerto com todos os participantes, de forma a apresentar o trabalho 
realizado. As inscrições podem ser feitas através do email uniaoseixal@
gmail.com ou presencialmente na secretaria da SFUS. O pagamento 
deverá ser feito no ato da inscrição.

Horário
Dia 13 de setembro, sexta-feira - das 15 às 23.30 horas
Dia 14 de setembro, sábado - das 10 às 17.30 horas
Dia 15 de setembro, domingo, das 10 às 18.30 horas

Preçário
Músicos da SFUS: 5 €
Músicos do concelho: 15 €
Músicos de fora do concelho: 25 €
Público: 10 €
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O Clube de Campismo 
luz e Vida (CClV) nasceu a 24 de 
julho de 1953 com o intuito de ser 
um clube de campismo, mas em 
boa hora evoluiu na oferta de ou-
tras modalidades, como a natação, 
a canoagem e as danças, sempre 
promovendo o convívio entre os 
membros da comunidade. Mais 
tarde, sugiram outras modalida-
des como o karaté, ballet, dança 
contemporânea, pilates, ioga e 
hip-hop, envolvendo atualmente 
180 atletas. 

O CClV celebrou, a 27 de junho, 
o seu 66.º aniversário com uma 
sessão solene realizada nas ins-
talações ampliadas e qualificadas 
com o apoio da Câmara Municipal 
do Seixal, seguida da atuação de 
classes de ballet e dança contem-
porânea. 

Na mesa da sessão estiveram 
o vereador José Carlos Gomes, 
em representação da Câmara 
Municipal do Seixal, António 
Santos, presidente da união das 
Freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires, João 
Queiroz, presidente da Federação 
de Campismo e Caravanismo de 
Portugal, João Saúde e Mónica 
Alves, respetivamente presidente 
da direção e 1.ª secretária da as-
sembleia geral do CClV.

O presidente da direção do 
clube, João Saúde, lembrou que 
o clube ao longo da sua caminha-
da encontrou «muitos obstáculos 
que teve de ultrapassar», sabe que 
«muitos ainda virão», mas garan-
tiu que o que os une «é a deter-
minação em levar o clube para a 
frente, crescendo sempre». 

O diretor lembrou que neste úl-
timo ano foram muitas as provas 
e torneios em que os seus atletas 
estiveram presentes, desde o ka-
raté à natação, e mencionou algu-
mas realizações do CClV, como as 
Férias Desportivas e o prestigiado 
24 Horas a Nadar.

João Saúde pediu desculpa aos 
sócios pelo facto de o aluguer do 
bar do clube ter corrido «mal», 
mas prometeu que «hoje começa 
uma nova etapa».

A terminar, o dirigente agrade-
ceu à câmara municipal e à junta 
de freguesia todo o apoio logístico 
e financeiro. 

Uma história muito rica
António Santos, presidente da 

união das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
felicitou o CClV pelo aniversário, 
lembrando que é uma coletivida-
de com uma história «muito rica e 
da qual se pode orgulhar, uma his-
tória que tem muito em comum 
com a evolução do próprio muni-
cípio». Recordar o «bom trabalho 
que é feito no presente e que foi 
feito ao longo de 66 anos», refe-
rindo os nomes de alguns dirigen-
tes «de que nos orgulhamos», e a 
quem deixou o seu reconhecimen-
to, extensivo à atual direção. 

António Santos sublinhou o 
«fantástico espaço do clube, ago-
ra mais qualificado e com condi-
ções mais dignas, obras que fo-
ram fruto do trabalho da direção 
e do forte investimento da Câmara 
Municipal do Seixal, com um pe-
queno apoio da junta de fregue-
sia». 

O vereador José Carlos Gomes, 
em representação da Câmara 
Municipal do Seixal, felicitou o clu-
be, os dirigentes, técnicos, atletas 
e sócios. Recordou que o CClV foi 
fundado por pessoas de «grande 
coragem ao decidirem criar esta 
associação em pleno estado Novo, 
e por isso foram perseguidas». 
louvou o trabalho voluntário e 
gracioso daqueles que diariamen-
te o fazem em prol da comunida-
de, expressando a «admiração e 
deferência à direção que tem hon-
rado o clube e a sua história». 

O respeito e a confiança do mu-
nicípio no movimento associativo 
«também se traduzem no inves-
timento de 6 milhões de euros 
nestes últimos dois anos, o que 
também se reflete na qualidade 
e ampliação destas instalações»  
afirmou o vereador, e garantiu que 
o Poder local do Seixal vai conti-
nuar a «trabalhar com as coletivi-
dades, lado a lado, na construção 
do concelho». n

Sociedade Filarmónica União Arrentelense 
Novos espaços para o ensino 
da música e do desporto

O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, 
acompanhado dos vereadores da cultura e do desporto, Maria 
João Macau e José Carlos Gomes, visitou no dia 19 de agosto a 
Sociedade Filarmónica União Arrentelense (SFUA), que tem aposta-
do na requalificação das instalações e na aquisição de instrumen-
tos musicais com o objetivo de promover o ensino da música.
O executivo foi recebido pelos elementos da direção, António Aleixo 
e Jorge Nascimento, e teve oportunidade de ver a sala de apoio ao 
ginásio, última intervenção de um conjunto de obras realizadas 
desde 2016, com o apoio da autarquia, cujo valor total ronda os 
200 mil euros. As intervenções incluíram a reparação e pintura do 
edifício-sede, a reparação da cobertura, a construção de um pavi-
lhão multiusos com 200 m2 e sala de apoio.
Para Joaquim Santos, «a SFUA, tem nova vida e está a cumprir a sua 
missão enquanto coletividade ao serviço da cultura e do desporto». 
A SFUA tem como modalidades o karaté e as danças de salão. A ní-
vel cultural, o ex libris é a banda filarmónica com cerca de 60 músi-
cos, secundada pela escola de música constituída por 78 elemen-
tos. De referir que, nos fins de semana de 11 a 13 e de 18 a 20 de 
outubro, a SFUA promove o 30.º Festival Internacional de Bandas 
Filarmónicas, com a presença de sete bandas, num programa que 
está a ser finalizado. O festival tem sempre contado com o apoio da 
autarquia, que em 2019 comparticipa o evento com 10 mil euros.
António Aleixo, presidente da direção, destacou a disponibilidade 
da câmara municipal para apoiar os projetos da SFUA. «Em outu-
bro esperamos receber mais de 500 pessoas ligadas às bandas 
que participam no festival. Neste momento, o nosso objetivo é 
concretizar os arranjos exteriores com a construção do telheiro e 
apetrechar a cozinha para os receber neste espaço». E adiantou: 
«o pavilhão multiusos está disponível para acolher iniciativas de 
outras entidades e da comunidade, para obtermos um rendimento 
que nos permita assegurar a nossa atividade sem estarmos depen-
dentes de apoios». 
O dirigente falou ainda sobre o ensino da música, que é gratuito, e 
a falta de instrumentos musicais para todos os alunos perante a 
procura pelas famílias.
O apoio ao movimento associativo foi destacado pelo presidente 
Joaquim Santos: «O investimento em infraestruturas é prioritário, 
pelo que estamos a fazer este périplo pelo concelho para ver as 
necessidades das coletividades. Consideramos que o movimento 
associativo deve ter boas condições para desenvolver a sua ativida-
de cultural e desportiva para a população». 
Quanto à SFUA, o autarca evidenciou o trabalho «na formação mu-
sical que permite o crescimento formativo e cultural das crianças. 
Vamos ver como podemos apoiar a coletividade para que prossiga 
o ensino da música de forma gratuita. É notória a evolução da 
SFUA».

Clube de Campismo luz e Vida

Uma oferta diversificada 
de modalidades 
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O júnior André Silva, da Academia 
Joaquim Agostinho/UDO, foi 
o vencedor da 28.ª edição do 
Prémio de Ciclismo de Paio Pires. 
Rafael Gouveia, do Clube de 
Ciclismo de Aldeia de Paio Pires, 
classificou-se em segundo lugar 
e Daniel Gonçalves, também da 
Academia Joaquim Agostinho, fi-
cou em terceiro lugar.
A equipa da casa, LA Alumínios/ 
/SGR/CC Aldeia de Paio Pires, fi-
cou em 1.º lugar por equipas no 
total dos escalões das escolas, 
e em segundo no escalão de ju-
niores. 
Em termos individuais, os atletas 
do clube de Ciclismo de Aldeia 
de Paio Pires conseguiram vários 
pódios: 2.º lugar em iniciados e 
juniores masculinos e 3.º lugar 
em infantis femininos e juvenis 
masculinos.
A prova, que decorreu no dia 21 
de julho, contou com a participa-
ção de 240 atletas nas categorias 
de pupilos, benjamins, iniciados, 
infantis, juvenis, cadetes e junio-
res masculinos e femininos.
A organização foi do Clube 
de Ciclismo de Aldeia de Paio 
Pires com o apoio da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires e da Câmara 
Municipal do Seixal.

Classificações
Escolas
Pupilos/benjamins masculi-
nos: 1.º, Tiago Lopes, BAT Es-
cola Ciclista da Igrejinha; 2.º, 
Ruben Pedro, Escola Joaquim 
Agostinho/UDO; 3.º, Miguel 
Madeira, Alcobaça CC/Crédito 
Agrícola.
Pupilos/benjamins femininos: 
1.ª, Leonor Estêvão, Jorbi – 
Team José Maria Nicolau; 2.ª, 
Áurea Augusto, PFCE Gonçalves/

Azeitonense; 3.ª, Maria Cruz, 
ACD Milharado/Escola Ciclismo 
Manuel Martins.
Iniciados masculinos: 1.º, Daniel 
Estêvão, Jorbi – Team José 
Maria Nicolau; 2.º, Afonso Veiga, 
LA Alumínios/SGR Ambiente/ 
/CC Aldeia de Paio Pires; 3.º, 
Alexandre Rocha, Escola Joaquim 
Agostinho/UDO.
Iniciados femininos: 1.ª, Mada-
lena Santos, Alcobaça CC/Crédito 
Agrícola; 2.ª, Raquel Isidoro, 
Agência Avenida/D’Helvetia; 3.ª, 
Margarida Bravo; Anipura-GDM-
Escola Alexandre Ruas.
Infantis masculinos: 1.º, Daniel 
Franco, BTT Team SUColarense/ 
/CSTreino/SpaldGinásios; 2.º, 
Hugo Rocha, Mato-Cheirinhos/ 
/Vila Galé/Etopi; 3.º, Rodrigo 
Costa, Centro de Ciclismo de 
Loulé.
Infantis femininos: 1.ª, Leonor 
Norte, Jorbi – Team José Maria 
Nicolau;  2.ª ,  Emíl ia Baía, 
Bairrada; 3.ª, Daniela Santos, 
LA Alumínios/SGR Ambiente/CC 
Aldeia de Paio Pires.
Juvenis masculinos: 1.º, Tiago 
Santos, Alcobaça CC/Crédito 
Agrícola; 2.º, Tiago Silva, Grupo 
Desportivo de Lousa; 3.º, Gon-
çalo Rodrigues LA Alumínios/ 
/SGR Ambiente/CC Aldeia de 
Paio Pires.
Juvenis femininos: 1.ª, Ana Fer-
nandes, Alcobaça CC/Crédito 
Agrícola; 2.ª, Maria Santos, 
Agência Avenida/D’Helvetia; 3.ª, 
Daniela Simão, BTT Conceição 
de Faro.
Por equipas: 1.ª, LA Alumínios/
/SGR/CC Aldeia de Paio Pires; 
2.ª, Escola Joaquim Agostinho/
UDO; 3.ª, Mato-Cheirinhos/Vila 
Galé/Etopi.
Cadetes masculinos: 1.º, Diogo 
Sousinha, Grupo Desportivo de 

Lousa; 2.º, Valentim Ferreira, ACD 
Milharado/DriveonHolidays/ 
/Mafra; 3.º, Diogo Pinto Mato-
Cheirinhos/Vila Galé/Etopi.
Maior número de voltas: 1.º, 
Valentim Ferreira ACD Milharado/ 
/DriveonHolidays/Mafra.
Cadetes femininos: 1.ª, Inês 
Nascimento, Aleata-CC Farto; 
2.ª, Marta Figueiredo, Mato-
Cheirinhos/Vila Galé/Etopi; 
3.ª, Joana Alves,  Anipura-GDM- 
-Escola Alexandre Ruas.
Por equipas: 1.ª, Grupo Despor-
tivo de Lousa; 2.ª,  Anipura-GDM- 
-Escola Alexandre Ruas; 3.ª, 
Mato-Cheirinhos/Vila Galé/Etopi.
Juniores masculinos: 1.º, An-
dré Silva, Academia Joaquim 
Agostinho/UDO; 2.º, Rafael 
Gouveia, LA Alumínios/SGR 
Ambiente/CC Aldeia de Paio 
Pires; 3.º, Daniel Gonçalves, 
Academia Joaquim Agostinho/ 
/UDO.
Maior número de voltas: André 
Silva, Academia Joaquim Agos-
tinho/UDO.
Juniores femininos: 1.ª, Joana 
Pereira, Aleata-CC Farto; 2.ª, Rute 
Santos, ACD Milharado/Escola 
Ciclismo Manuel Martins.
Sub-23 femininos: 1.ª, Mónica 
Cruz, Academia Joaquim Agos-
tinho/UDO; 2.ª, Lúcia Cruz, Aca-
demia Joaquim Agostinho/UDO.
Por equipas: 1.ª, Academia 
Joaquim Agostinho/UDO; 2.ª, LA 
Alumínios/SGR Ambiente/CC 
Aldeia de Paio Pires; 3.ª, Mato-
Cheirinhos/Vila Galé/Etopi.
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Sob o lema «Um Projeto Singular, 
Uma Força Coletiva»
Seixalíada decorre
de 21 de setembro a 19 de outubro

São 36 edições de um projeto que cumpre a máxima do desporto 
para todos. Sob o lema «Um Projeto Singular, Uma Força Coletiva», a 
Seixalíada realiza-se de 21 de setembro a 19 de outubro. 
Um projeto que atingiu notoriedade, mas que a cada edição surge com 
novas modalidades que dinamizam os espaços desportivos e consoli-
dam a cooperação entre as autarquias do concelho, as coletividades, 
as escolas e os agentes desportivos, ou não fosse o seu lema baseado 
na força coletiva.
A sessão de apresentação pública da 36.ª Seixalíada realiza-se no dia 
14 de setembro, às 17 horas, no Parque Urbano do Seixal. 
Segue-se a Festa de Abertura da Seixalíada, agendada para dia 21 de 
setembro, pelas 16.30 horas, na Rua Machado dos Santos, em Aldeia 
de Paio Pires. Evento que marca o início de quatro semanas de intensa 
atividade desportiva nos equipamentos municipais e do movimento as-
sociativo, com uma oferta de 68 modalidades, que vão das atividades 
náuticas, jogos tradicionais, futebol, atletismo, voleibol às artes mar-
ciais, que este ano incluem pela primeira vez tai chi e chi kung para os 
adeptos de modalidades mais tranquilas. Mas como este é um evento 
inclusivo, o desporto adaptado também estará presente, com o râgue-
bi em cadeiras de rodas como novidade desta edição.
A Seixalíada é um dos pontos altos do calendário desportivo do con-
celho do Seixal. Em 2018, contou com 183 eventos, uma oferta 
desportiva de 60 modalidades e 18 479 participantes. Uma iniciativa 
organizada pela Câmara Municipal do Seixal, movimento associativo, 
juntas de freguesia e escolas do concelho, e que conta também com 
o apoio das associações de bombeiros, forças de segurança pública e 
patrocinadores.
Fica o convite para participar na 36.ª Seixalíada e experimentar al-
gumas das modalidades. Basta ir a seixaliada.net e inscrever-se! 
Saiba mais sobre esta edição em seixaliada.net e cm-seixal.pt, siga a 
Seixalíada nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter. Está ainda 
disponível uma aplicação gratuita para dispositivos Android que permi-
te acompanhar os vários momentos com que se constrói a Seixalíada. 

28.ª edição do Prémio de Ciclismo de Paio Pires
André Silva foi o vencedor no escalão de juniores
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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

Entrecampos

Sete Rios

Campolide

Pragal
Corroios

F. A
mora

Fogueteiro

Coina
Setúbal

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

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

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

(*) n Partida do Fogueteiro

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

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

808 203 050 TRANSTEjO  

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

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

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

Proteção Civil Municipal 
| 919 374 732

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 188

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

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

Centro de Emprego | 212 267 230

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

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

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

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
FLoR DA MATA | Av. 23 de julho, 56 
| 213 157 308 
FoGUeTeIRo | Av. 1.º de Maio, 93 A e B, 
Fogueteiro | 212 229 522
FoNSeCA | Pátio das Artes, 36 loja C8, 
Estrada dos Foros de Amora 
| 212 259 813
FoRoS De AMoRA | Estrada dos Foros 
de Amora, 120-A-B | 212 260 579
GoDINHo | Largo da Igreja, 51, Seixal 
| 212 213 580
HoLoN VALe De MILHAçoS | R. Alexandre 
Herculano, 2 A, Vale de Milhaços | 212 530 256
LUSITANA | Rua João Gil, 2, Arrentela 
| 212 277 959
PINHAL De FRADeS | R. Dr. Raul Machado, 
lote 52, Pinhal de Frades | 212 244 224
MAToS LoPeS | R. 25 de Abril, 20 r/c, Amora
| 212 246 355
MoURA CARNeIRo | RioSul Shopping, 
Loja 0.044 A | 212 277 868
NoBRe GUeRReIRo | Av. Marcos de Portugal, 
20-A, Amora | 212 276 470
NoVA AMoReNSe | R. Oliveira Martins, 4-B,   
Paivas | 212 268 818
NoVA De CoRRoIoS | Av. Rui Grácio, 84 - A/B, 
Santa Marta do Pinhal | 213 462 687
NoVAIS | Av. José António Rodrigues, 89-A, 
Aldeia de Paio Pires | 212 225 495
NUReI | R. da Igreja, Lt. 831 A, r/c, 
Fernão Ferro | 212 120 384
QUINTA DA ToRRe | Av. 25 de Abril, 65, 
Torre da Marinha | 212 224 750
RoMANA | R. Gil Vicente, 25, Vale de Milhaços 
| 212 546 293
São BeNTo | R. Ana Castro Osório, 10-A, Amora 
| 212 225 539
SeIxAL | Av. Vasco da Gama, 15, Seixal  
| 212 222 658
SeRUCA LoPeS | Trav. Paz, 4-B, Casal do Marco 
| 212 210 369
SILVA CARVALHo | Praceta Emídio Santana, 
6 – 6 A | Aldeia de Paio Pires | 210 993 415
SoUSA MARQUeS | Av. Luís de Camões, 2, 
Miratejo | 212 555 006
ST.ª MARTA Do PINHAL | R. Mário Sampaio 
Ribeiro, 7, St.a Marta do Pinhal | 212 255 300
UNIVeRSo | Av. 25 de Abril, 60 B, Corroios 
| 212 535 084
VALe BIDARRA | R. Luís de Camões, Lt. 350, 
Fracção A e B, Fernão Ferro | 212 121 121

Ficha Técnica
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Alameda dos Bombeiros Voluntários, 45 – 2844-001 Seixal – Tel.: 212 276 700 – dci@cm-seixal.pt – Impressão – Grafedisport – Impressão e Artes Gráficas, SA – Rua Consiglieri Pedroso – Casal de Santa Leopoldina – Queluz de Baixo – 
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Bilhetes à venda:
Em www.ticketline.pt
e locais habituais.

17 a 26
de outubro
de 2019

Fórum
Cultural
do Seixal

KENNY BARRON TRIO

CÉSAR CARDOSO QUARTET

PETER BERNSTEIN QUARTET

RALPH TOWNER

WOJTEK MAZOLEWSKI QUINTET 

RICARDO TOSCANO TRIO

JOHN BEASLEY MONK’ESTRA SEPTET

patrocínios / apoios

parceiros media



5 a 19 de setembro

DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA

SBM 737
5 de setembro 2019

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

ARTES 2019 
– Coletiva 
de Artes 
Plásticas

 
A Galeria de Exposições Augusto Cabrita, no Fórum Cultural do Seixal,  recebe, a partir de 
5 de setembro, a exposição ARTES 2019 – Coletiva de Artes Plásticas.
ARTES 2019 é a exposição anual da ARTES – Associação Cultural do Seixal, que tem  sido 
realizada há 30 anos, «propiciando àqueles/as que nela se associaram o(s) momento(s) de 
tornarem públicos os trabalhos que realizam e que valorizam», afirma a direção.
A ARTES cumpre assim a sua missão: manter a apresentação de trabalhos de artistas com 
experiência estabelecida e proporcionar aos mais novos o «batismo de voo» que os levará, 
deseja-se, a um percurso que será certamente longo e valioso.
Venha admirar as imagens, os traços, as linhas, as cores, as texturas, as formas, criadas 
pelos artistas plásticos da ARTES. 
A Galeria de Exposições Augusto Cabrita funciona de terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 
horas, e ao sábado, das 14.30 às 20.30 horas. 
A mostra ARTES 2019 – Coletiva de Artes Plásticas estará patente até 12 de outubro. 
Apareça, a entrada é livre.

Verão ao som do jazz 
na Fidalga
A iniciativa Este Verão na Fidalga associa-se este ano ao festival SeixalJazz, 
que comemora os 20 anos de existência, com a realização de eventos 
dedicados ao jazz no dia 14 de setembro: uma conferência sobre os primeiros 
discos de jazz em Portugal e o concerto de Eduardo Cardinho Trio.
Às 19 horas inicia-se a conferência/recital de grafonola e guitar-
ra, intitulada A Toda a Corda! Os Primeiros Discos de Jazz 
no Portugal dos Loucos Anos 20, com a participação de João 
Moreira dos Santos (historiador) e Cláudio Alves (guitarra e voz). 
Às 22 horas, tem lugar o concerto com Eduardo Cardinho Trio, constituído 
pelos músicos Eduardo Cardinho (vibrafone), Nelson Cascais (contrabaixo) e 
Diogo Alexandre (bateria).
A conferência e o concerto têm lugar na Oficina de Artes Manuel Cargaleiro 
e nos jardins da quinta centenária, respetivamente.
A entrada é gratuita.

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

Exposição sobre 
a Saúde no Seixal  
A exposição Saúde no Seixal: Memórias, Presente e Futuro vai estar patente a partir 
de 16 de setembro, às 16 horas, no átrio do edifício dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal. A mostra resulta do projeto 45 Anos de Abril  – a Democracia 
Está na Rua que integrou o Plano Educativo Municipal 2018-2019, desenvolvido 
pela Câmara Municipal do Seixal, em parceria com o Agrupamento de Centros de 
Saúde de Almada-Seixal (ACES Almada-Seixal).
Patente até 18 de outubro, a exposição aborda a prestação de cuidados de saúde 
desde meados do século XIX até ao presente, com uma visão para o futuro: o 
compromisso assumido pelo Governo de construir um hospital no concelho do 
Seixal. Uma história que começa num tempo em que falar da saúde é sobretudo 
falar de doença e do seu combate. E continua quando falar de saúde no Seixal 
é reconhecer que a saúde não é meramente um produto de atividades do setor, 
mas sim de políticas e ações que contribuem para a construção de uma Cidade 
Saudável. 

 



___________________________
Das 15 às 17.30 horas
Aula Aberta de SUP – Remar em Pé
36.ª Seixalíada
Org.: Associação Náutica do Seixal
Praia do Seixal

___________________________
15.30 horas
Passeio de Caiaque
36.ª Seixalíada
Canoagem
Org.: Clube Recreativo Desportivo 
Brasileiro-Rouxinol
Antigo terminal fluvial do Seixal
___________________________
Das 16 às 18 horas
Passeio de Caiaque
36.ª Seixalíada
Canoagem de turismo
Org.: Clube Recreativo Desportivo 
Brasileiro-Rouxinol
Baía do Seixal
___________________________
16.30 horas
Arca de Histórias
Dos 4 aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal 

___________________________
17 horas
Sessão de Apresentação Pública 
da 36.ª Seixalíada
Parque Urbano do Seixal

15 set. 
domingo
___________________________
8.30 horas
Torneio da Malha
Org.: Clube Recreativo da Cruz de Pau
Parque Municipal do Serrado 

___________________________
Das 9 às 13 horas
Estágio da Seleção Nacional 
de Râguebi em Cadeira 
de Rodas
36.ª Seixalíada
Org.: Independente Futebol Clube Torrense
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha
___________________________
Das 9 às 17 horas
Torneio de Andebol 
(juniores e seniores)
36.ª Seixalíada
Org.: Centro Cultural e Recreativo 
do Alto do Moinho
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho
___________________________
Das 9 às 19 horas
Torneio de Andebol 
(juvenis masculinos)
36.ª Seixalíada
Pavilhão Desportivo do Centro 
de Solidariedade Social de Pinhal de Frades

___________________________
Das 9 às 21 horas
Torneio Corbillon
36.ª Seixalíada
Ténis de mesa
Org.: Independente Futebol Clube Torrense
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

___________________________
Das 10 às 12 horas
Área de Participação
36.ª Seixalíada
Parque da Quinta dos Franceses, Seixal 
___________________________
Das 10.30 às 18.30 horas
Feira de Artesanato
Org.: Associação de Artes e Ofícios 
do Concelho do Seixal
Praça Mártires da Liberdade – Jardim do Seixal
___________________________
16 horas
…num Farol 
Estreia
Teatro . M/ 3 anos. Ingresso: 5 euros
Org.: Animateatro 
Cinema S. Vicente

17 set. terça
___________________________
10.30 horas 
Ouvir e Contar, o Que Custa 
É Começar
Sessão de Hora do Conto. Dos 3 aos 10 anos.
Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

seixal
acontece
7 set. sábado
___________________________
16.30 horas
Arca de Histórias
Dos 4 aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal 
___________________________
17 horas
E Se… Todos Pudéssemos 
Descodificar o Código Secreto 
das Palavras?
Oficina de expressão dramática para pais 
e filhos
Crianças dos 3 aos 12 anos e familiares
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

8 set. domingo
___________________________
Das 9 às 13 horas
Tiro Eficaz de Airsoft
36.ª Seixalíada
Org.: Grupo Desportivo e Cultural de Fernão 
Ferro 
Pavilhão do Grupo Desportivo e Cultural de 
Fernão Ferro 
___________________________
Das 9.30 às 12 horas
Aulas Abertas de Canoagem 
Org.: Associação Náutica do Seixal
Praia do Seixal

___________________________
Das 10 às 13 horas
7.ª Corrida dos Mais Lentos
Inscrições no local
Org.: Corroios Classic Cars/Moto Clube 
de Corroios
Jardim da Quinta da Água, Corroios

10 set. terça
___________________________
10.30 horas
Ouvir e Contar, o Que Custa 
É Começar
Sessão de Hora do Conto. Dos 3 aos 10 anos.
Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

14 set. sábado
___________________________
Das 8 às 18 horas
Estágio da Seleção Nacional 
de Râguebi em Cadeira 
de Rodas
36.ª Seixalíada
Org.: Independente Futebol Clube Torrense
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha
___________________________
Das 8.30 às 19 horas
II Jornadas Formativas para Tutores 
de Cães de Alerta Médico
Org.: Associação Pata d’Açúcar
Sociedade Filarmónica Democrática Timbre 
Seixalense

___________________________
Das 9 às 17 horas
Torneio de Andebol (juniores 
e seniores)
36.ª Seixalíada
Org.: Centro Cultural e Recreativo 
do Alto do Moinho 
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho
___________________________
Das 9 às 18 horas
Torneio de Voleibol de Praia
36.ª Seixalíada
Org.: Núcleo do Sporting Clube de Portugal 
do Seixal
Praia do Seixal

___________________________
Das 9 às 19 horas
Torneio Social Ténis de Campo | 
Seniores, Vet+35, Vet.+45, Vet.+55, 
Vet.+65
36.ª Seixalíada
Org.: Clube Recreativo e Desportivo 
Brasileiro-Rouxinol
Clube Recreativo e Desportivo 
Brasileiro-Rouxinol
___________________________
Das 9 às 21 horas
Torneio Corbillon
36.ª Seixalíada
Org.: Independente Futebol Clube Torrense
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha



17 horas
Apresentação pública 
do 1.º Concurso Internacional 
de Composição para Guitarra 
de Portugal
Quinta da Fidalga, Arrentela

e ainda…
5 a 18 set.
___________________________
13, 14 e 15 de setembro
Sexta-feira, das 15 às 23.30 horas
Sábado, das 10 às 17.30 horas
Domingo, das 10 às 18.30 horas
Masterclass de Improvisação 
e Iniciação ao Jazz
Prof. Paulo Gaspar
Inscrições até ao dia 8 de setembro 
(uniaoseixal@gmail.com)
Músicos da SFUS: 5 euros | músicos 
do concelho: 15 euros | músicos de fora: 
25 euros | ouvintes: 10 euros
Sociedade Filarmónica União Seixalense

___________________________
De 14 de setembro a 19 de outubro
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas
D. Quixote
Exposição de pintura de Pereira da Silva
Inauguração dia 14 de setembro, sábado, 
às 17 horas
Galeria Municipal de Corroios
___________________________
A partir de 16 de setembro, de segunda 
a sexta-feira, das 9 às 17 horas
A Saúde no Seixal – Memórias, 
Presente e Futuro 
Exposição comemorativa dos 40 anos 
do Serviço Nacional de Saúde
Serviços Centrais da Câmara Municipal 
do Seixal
___________________________
Até 25 de setembro
A Acção Repressiva do Estado Novo 
na Vida e Obra de José Régio
Exposição cedida pelo Centro de Estudos 
Regianos
Biblioteca Municipal do Seixal
___________________________
Até 29 de setembro
Bandeiras da Liberdade’19
Coletiva de artistas plásticos da ARTES – 
Associação Cultural do Seixal
Org.: ARTES – Associação Cultural do Seixal
Parque da Quinta dos Franceses, Seixal

___________________________
Até 2 de outubro, de segunda a sexta-feira, 
das 9 às 18 horas
Residência MArt na Casa-animal, 
com Musa paradisiaca
Extensão da Fábrica de Pólvora de Vale 
de Milhaços 
___________________________
Até 4 de outubro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
De Volta à Escola
Mostra bibliográfica e informativa
Biblioteca Municipal do Seixal

___________________________
Até 12 de outubro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas 
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
ARTES 2019 – Coletiva de Artes 
Plásticas
Inauguração dia 5 de setembro, quinta-feira, 
às 19 horas
Galeria de Exposições Augusto Cabrita
___________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas 
e das 14 às 17 horas
A Cortiça na Fábrica: a Preparação
Exposição de longa duração
Núcleo da Mundet – Edifício das Caldeiras 
de Cozer

Cortiça ao Milímetro
Exposição temporária
Núcleo da Mundet – Edifício das Caldeiras 
de Babcock & Wilcox
___________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas 
e das 14 às 17 horas
Sábado e domingo, das 14 às 17 horas
600 Anos de Moagem no Moinho 
de Maré de Corroios
Exposição de longa duração
Moinho de Maré de Corroios

Barcos, Memórias do Tejo
Exposição de longa duração
A partir de 19 de agosto
Núcleo Naval
__________________________
De quarta 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

 

____
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt

Atividades regulares 
para todas as idades.
 

 
Piscina Municipal de Corroios | Parque Desportivo Municipal 
da Verdizela | Piscina Municipal de Amora | Complexo Municipal 
de Atletismo Carla Sacramento
 

Saiba mais em cm-seixal.pt.

Regresse ao desporto 
nos equipamentos 
municipais!



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

Teatro infantil 
no Cinema S. Vicente
A Animateatro apresenta a 30.ª produção para o público infantil, «…num Farol», 
que sobe ao palco do Cinema S. Vicente nos dias 15 e 22 de setembro.
Com texto original de João Ascenso, conceção, encenação e direção de Lina 
Ramos, esta criação aborda a temática da luz, da união das pessoas por uma 
causa...  
A luz do farol que orienta, porto que abriga gentes dos mais diversos lugares. 
Mas quando o nevoeiro se adensa, os barcos desorientados navegam sem 
qualquer pista. E para o farol funcionar todos terão de ajudar… 
Para maiores de 3 anos.
Ingresso: 5 euros. Reservas: 212 254 184 ou comunicacaoanimateatro@gmail.
com.

15 e 22 de setembro, domingo | 16 horas | Cinema S. Vicente

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

Mostra de pintura 
de Pereira da Silva
A exposição D. Quixote, uma mostra de pintura de Pereira da Silva, vai estar patente a 
partir de dia 14 de setembro, sábado, às 17 horas, na Galeria Municipal de Corroios. 
Nascido em 1952, na Ribeirada, uma aldeia do concelho de Sever do Vouga, Pereira da 
Silva começou a pintar em 1986, somando desde então mais de 100 exposições. Nos seus 
trabalhos são recorrentes os temas ligados às origens, mas também a ironia das criações 
humanas, sendo frequentes os espantalhos, mas também as personagens da obra de 
Cervantes: El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha. 
Com vários trabalhos coletivos, ilustrações para histórias infantis, presença em coleções 
de arte privadas e institucionais em Portugal e no estrangeiro, Pereira da Silva apresenta 
nesta exposição  alguns dos muito variados e rocambolescos episódios da obra de Miguel 
de Cervantes,  protagonizados pelo cavaleiro da Triste Figura, D. Quixote, e pelo seu fiel 
escudeiro, Sancho Pança.

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

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

O código secreto 
das palavras 
No dia 7 de setembro, sábado, a partir das 17 horas, leve as crianças à Biblioteca 
Municipal do Seixal para participar na oficina de expressão dramática E Se… 
Todos Pudéssemos Descodificar o Código Secreto das Palavras?
Trata-se de uma iniciativa comemorativa do Dia Internacional da Literacia e é 
destinada a crianças dos 3 aos 12 anos e seus acompanhantes.
Nesta oficina, os pais e filhos são desafiados a vestir a pele de verdadeiros 
detetives, munidos com um conjunto de ferramentas preciosas, para descodificar 
os mais secretos códigos do planeta. 
Esta aventura será recheada de mistérios, livros para descobrir, personagens para 
encarnar e um final por desvendar.
A orientação técnica da oficina é da responsabilidade da Associação Acrescer.
Contactos: 210 976 100 ou biblioteca.ludoteca@cm-seixal.pt.
Participação gratuita.

7 de setembro, sábado, a partir das 17 horas | Biblioteca Municipal do Seixal


	JOS11040901P
	JOS11040902P
	JOS11040903P
	JOS11040904P
	JOS11040905P
	JOS11040906P
	JOS11040907P
	JOS11040908P
	JOS11040909P
	JOS11040910P
	JOS11040911P
	JOS11040912P
	JOS11040917P
	JOS11040918P
	JOS11040919P
	JOS11040920P
	JOS11040921P
	JOS11040922P
	JOS11040923P
	JOS11040924P
	JOS11040925P
	JOS11040926P
	JOS11040927P
	JOS11040928P
	JOS11040929P
	JOS11040930P
	JOS11040931P
	JOS11040932P

