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19 de setembro 
a 3 de outubro

Assembleia Municipal aprova Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2019

Projetos a concretizar 
no concelho do Seixal

 A aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento (GOP) da Câmara Municipal do Seixal para o exercício de 2019 foram aprovadas na sessão da Assembleia 
Municipal do Seixal de 4 de setembro. As GOP irão permitir avançar com o investimento em projetos e ações que vão contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento 
do concelho, na prestação do serviço público e para a qualidade de vida das populações. 

4 a 7
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Quartel dos Bombeiros 
Mistos de Amora Piscina Municipal de Paio Pires
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O presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, Joaquim Santos, e a ve-
readora Maria João Macau partici-
param na reunião de trabalho do 
Conselho Metropolitano da Área 
Metropolitana de Lisboa (AML), que 
decorreu no dia 5 de setembro, o 
qual teve como objetivo a prepara-
ção do concurso para a contratua-
lização do serviço de transporte 
público rodoviário de passageiros.
Recorde-se que em julho, a AML 
aprovou o aumento de 43 por cento 
na rede de transportes públicos, 
sendo que esse aumento da rede 
de transporte de passageiros exi-
ge um reforço de 12 milhões de 
euros da comparticipação finan-

ceira dos municípios da área me-
tropolitana, a concretizar a partir 
de 2021. Nesse sentido, está a ser 
preparado o respetivo concurso de 
serviço público. Para o lançamento 
do concurso é necessário definir 
o montante máximo que a AML se 
dispõe a pagar, e que pode implicar 
alteração ao cofinanciamento por 
parte dos municípios.
O crescimento de 43 por cento em 
relação à rede atual considera já as 
variações na procura introduzidas 
pela implementação do novo siste-
ma tarifário.
Desde o dia 1 de abril que na AML 
foi simplificado o tarifário e criado o 
Navegante, passe único nos trans-

portes públicos dos 18 concelhos 
que compõem a AML. No caso da 
Câmara Municipal do Seixal, que 
viabilizou a criação do mesmo, 
representou um investimento de 
dois milhões de euros. A criação 
do passe único de transportes com 
preços mais acessíveis levou a um 
aumento da procura.
A AML, enquanto autoridade de 
transporte e no âmbito das com-
petências delegadas pelos municí-
pios integrantes, desenvolve com-
petências próprias que incluem a 
preparação do futuro concurso de 
serviço público de transporte ro-
doviário de passageiros, a lançar 
durante o ano de 2019.

A AssinAturA de uma 
declaração de intenções para o 
desenvolvimento de um acordo 
de cooperação cultural, econó-
mico, turístico e tecnológico, em 
áreas como as comunicações, ro-
bótica, energia, mobilidade suave 
e ambiente, a ser desenvolvido no 
âmbito do projeto rota da seda, 
que retoma o corredor económi-
co entre o Oriente e o Ocidente, 
foi o desfecho da reunião entre o 
presidente da Câmara Municipal 
do seixal e o vice-presidente da 
Assembleia Popular de Qingdao, 
na república Popular da China. 

O encontro entre Joaquim 
santos e Zou Chuanning te-
ve lugar nos serviços Centrais 
da Câmara Municipal do seixal 
no dia 9 de setembro, e contou 

com a participação de Alfredo 
M o n te i ro ,  p re s i d e n te  d a 
Assembleia Municipal do seixal, 
e do embaixador da república 
Popular da China em Lisboa, Cai 
run. Por sua vez, a delegação chi-
nesa liderada pelo vice-presiden-
te da Assembleia do Município 
de Qingdao, Zou Chuanning, foi 
composta por agentes económi-
cos e da administração local de 
Qingdao, localidade com 10 654 
km² e 10 milhões de habitantes. 

Joaquim santos destacou o de-
senvolvimento do concelho do 
seixal assente nos eixos turístico, 
industrial e de habitação e apre-
sentou diversas oportunidades 
de investimento no concelho. O 
projeto silk road Lisbon que liga 
a China a Portugal, tem presen-

ça em vários países localizados 
na antiga rota da seda. no con-
celho está destinado ao Pinhal 
das Freiras, com uma área de 100 
hectares para acolhimento de ati-
vidades económicas. O presiden-
te da câmara do seixal apresen-
tou ainda outras oportunidades 
de investimento, caso da Lisbon 
south Bay, com 536 hectares, os 
empreendimentos Monteverde, 
Quinta da trindade e Quinta do 
Pinhão e o eco-resort do seixal, 
na Ponta dos Corvos, um projeto 
de turismo sustentável. 

O embaixador Cai run desta-
cou os 40 anos de relações diplo-
máticas entre a China e Portugal. 
um relacionamento bilateral em 
crescimento que permite o diá-
logo comercial e a troca de expe-

riências, em que «a embaixada é 
o interlocutor entre as empresas 
chinesas e os agentes nacionais. 
Apraz-nos promover uma coope-
ração entre o município do seixal 
e agentes chineses de setores em-
presariais, científicos e académi-
cos com vista ao desenvolvimen-
to do concelho». 

Zou Chuanning agradeceu 
o convite para estar no seixal e 
salientou a «sua boa localização 
geográfica», considerando que 
esta pode ser «uma excelente 
plataforma para o intercâmbio 
entre as empresas de Qingdao 
e as nacionais». Qingdao é uma 
importante cidade portuária 
localizada no mar Amarelo, um 
centro industrial e tecnológico 
com ligações comerciais a 244 

regiões e países e elevado volume 
de negócios, assumindo-se como 
ponto estratégico no corredor 
Ásia-Europa. O vice-presidente 
da Assembleia do Município de 
Qingdao assegurou a disponibili-
dade para «desenvolver projetos 
de intercâmbio com o seixal». 

Joaquim santos mencionou 
que o «seixal é um concelho com 
tradição na cooperação interna-
cional e que procura captar in-
vestimento e firmar parcerias 
que possam contribuir  para o 
desenvolvimento do nosso con-
celho, pelo que a assinatura deste 
acordo de cooperação é um im-
portante passo que concretiza-
mos hoje». n

Presidente da câmara municipal recebeu delegação de município chinês

Seixal e Qingdao assinam acordo 
de cooperação 

Conselho Metropolitano de Lisboa
Concurso de transporte rodoviário de passageiros em preparação 
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A CRIAR-T – Associação de Soli-
dariedade recebeu a visita do presidente e 
da vereadora do Desenvolvimento Social 
da Câmara Municipal do Seixal no dia 13 
de setembro. Criada em 1996, a instituição 
particular de solidariedade social tem duas 
instalações na Rua 25 de Abril, em Vale de 
Chícharos, e oferece serviços de creche e 
jardim de infância, comunidade de inser-
ção, centro lúdico comunitário, gabinete 
de psicologia e apoio à família e gabinete de 
inserção social.

Joaquim Santos e Manuela Calado foram 
recebidos por Fernando Marques, presi-
dente da direção da instituição, entre outros 
responsáveis, e visitaram as instalações da 
Criar-T direcionadas para a primeira infân-
cia e pré-escolar, as quais dão resposta a 15 
e a 50 crianças respetivamente, e o centro 
lúdico, que centra a sua intervenção no de-
senvolvimento psíquico, cognitivo e social 
de crianças e jovens entre os 4 e os 18 anos 
e possibilita espaços de aprendizagem, con-
vívio, brincadeira, jogo e estudo. 

Após a visita, os eleitos reuniram com a 
direção da Criar-T para análise das neces-
sidades presentes da instituição e avalia-
ção das perspetivas de intervenção futuras. 
«A conclusão do realojamento dos mora-
dores e a demolição do bairro de Vale de 
Chícharos cria uma oportunidade para a 
qualificação desta área, mas também para 
a Criar-T consolidar e alargar o trabalho de 
serviço social que fazem dela uma referên-
cia no combate à exclusão social e à pobre-
za», afirmou o Joaquim Santos.

Fernando Marques lembrou que «quan-
do nasceu, a intervenção da Criar-T estava 
centrada em dar resposta à população de 
Vale de Chícharos, mas o nosso trabalho 
foi crescendo». Afirmou ainda que, pese 
embora as respostas sociais que fornece 

não cumpram todas as exigências impostas 
pela Segurança Social, «em virtude do nú-
mero de crianças, da resposta às famílias e 
do horário alargado que têm, o parecer tem 
sido sempre manter o seu funcionamento» 
e lembrou que «há um reconhecimento do 
trabalho aqui feito, até pela comunidade, 
com casos de frequência da instituição pe-
los pais e agora pelos filhos».

O presidente da Câmara Municipal do 
Seixal desenhou uma calendarização de 
intervenções nas atuais instalações e defen-
deu a candidatura de um novo equipamento 
construído de raiz ao novo Programa de 
Alargamento da Rede de Equipamentos 
Sociais, cujo regulamento será em breve pu-
blicado. Nesta candidatura, Joaquim Santos 
defendeu a implementação de uma creche 
social vocacionada para acolher crianças de 
dentro e de fora do bairro e a sua inclusão 
na oferta de pré-escolar da rede pública do 
concelho e afirmou que «o Seixal tem que 
ser uma prioridade em termos de apoio 
para creches na próxima linha de financia-
mento da Segurança Social».

Nas atuais instalações, que se manterão 
em funcionamento, Joaquim Santos assu-
miu investimentos da Câmara Municipal 
do Seixal na colocação de um brinquedo 
no espaço exterior, colocação de novo chão 
em alguns espaços, e a melhoria dos isola-
mentos e climatização de todas as valências, 
permitindo não só melhor conforto térmico 
como uma poupança significativa nos gas-
tos com energia. Já este ano, a autarquia irá 
assim investir na qualificação dos espaços 
do jardim de infância e, em 2020, nas res-
tantes valências. Instituição e autarquia 
esperam então que 2021 seja o ano em que 
a Criar-T começará a erigir uma nova creche 
social, construída de raiz. n

CONhECER AS necessidades e 
constatar o trabalho desenvolvido pelo 
Grupo Futsal Amigos da Encosta do Sol 
foi o objetivo da reunião realizada pe-
lo presidente da Câmara Municipal do 
Seixal e pelo vereador do Desporto da 
autarquia e dirigentes da coletividade. 
Joaquim Santos e José Carlos Gomes es-
tiveram nas instalações do clube no dia 4 
de setembro, onde foram recebidos pelo 
presidente da direção, Paulo Afonso, en-
tre outros responsáveis da coletividade. 

Fundado em 2005, o Grupo Futsal 
Amigos da Encosta do Sol (GFAES) 
funciona na Rua Virgílio Martinho, em 
Aldeia de Paio Pires, junto ao polidespor-
tivo, construído com um investimento 
de 40 mil euros da Câmara Municipal do 
Seixal e inaugurado em 2009. Situado na 
Urbanização Encosta do Sol, o edifício- 
-sede foi inaugurado em 2017, tendo 
recebido um apoio de 150 mil euros da 
autarquia.

A reunião teve como temas a regu-
larização da sede; necessidade de in-
tervenção na esplanada; qualificação e 
valorização da envolvente; intervenção 
no circuito de manutenção de modo a 

acolher realizações desportivas orga-
nizadas pelo clube, em particular para 
a Seixalíada; e colocação de sinalética 
direcional nas ruas envolventes a indicar 
direções para o clube. 

Joaquim Santos explicou que é neces-
sário obter os planos do edificado que 
identifiquem o que está construído, de 
modo a regularizar o edifício, cujo pro-
jeto inicial poderá ter sofrido alterações 
em obra.

Paulo Afonso explicou que o clube ca-
rece de um espaço para atividades, razão 
pela qual gostaria de ver concretizada 
a beneficiação de terrenos contíguos e 
posterior entrega à coletividade do di-
reito de superfície. 

Neste sentido, para além de assegu-
rar uma intervenção de qualificação 
de espaço público em torno do clube, 
assumindo a reparação da esplanada e 
também colocar sinalética que aponte 
as direções para o clube, Joaquim Santos 
afirmou que a Câmara Municipal do 
Seixal tem condições para investir nas 
instalações do clube com intervenções 
que a coletividade considere mais per-
tinentes. n

Presidente da câmara visita Criar-T – 
Associação de Solidariedade
Referência no combate 
à exclusão social 
e à pobreza

Reunião com o Grupo Futsal 
Amigos da Encosta do Sol 
Qualificação das 
instalações reforça 
papel na comunidade
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As GrAndes Opções do 
Plano e Orçamento (GOP) para 
2019, num valor total de 137 663 
870 euros, foram aprovadas pela 
Assembleia Municipal do seixal 
(AMs) numa sessão extraordi-
nária que teve lugar no dia 4 de 
setembro.

A aprovação das GOP a quatro 
meses do final do ano deveu-se ao 
facto de, em novembro de 2018, o 
orçamento da autarquia ter sido 
rejeitado na AMs com os votos 
contra do Ps, Psd, PAn, Cds e do 
presidente da Junta de Freguesia 
de Fernão Ferro, a abstenção do 
Be e votos a favor da CdU. 

Uma situação que criou um im-
passe quanto ao futuro do muni-
cípio, segundo afirmou Joaquim 
santos, presidente da Câmara 
Municipal do seixal: «A reprova-
ção do orçamento limitou a ação 
da câmara municipal, prejudi-
cando a população e os trabalha-
dores da autarquia, mas neste 
momento, dez meses depois, a 
situação foi corrigida por quem 
na altura reprovou o orçamento».

durante os últimos meses, fo-
ram realizadas inúmeras reuni-
ões com todos os partidos com 
assento na AMs.

Psd e Cds mantiveram os vo-
tos contra. O Psd justificou esta 
posição pelo facto de o orçamen-
to não deixar «de trilhar o mesmo 
caminho», enquanto o Cds consi-
derou que o documento é «mais 
do mesmo».

Ps, PAn e Be abstiveram-se. O 
Ps, que tinha votado contra, disse 
que este é «um orçamento menos 

mau que esperamos que a câma-
ra consiga executar». 

Também o PAn, que votou con-
tra a proposta da autarquia em 
2018, alterou o seu sentido de 
voto «porque há mudanças no or-
çamento, embora insuficientes 
nas áreas que o PAn considera 
essenciais».

O Be valorizou o diálogo du-
rante os últimos meses, mas 
considerou que «não foi possível 
obter o resultado que torne pos-
sível a alteração do voto face a 
esta proposta».

A CdU, que votou favoravel-
mente, valorizou a dinâmica das 
opções da Câmara Municipal do 
seixal, destacando medidas ao 
nível social, de saúde, educação, 
juventude, cultura e no apoio, por 
exemplo, às corporações de bom-
beiros do concelho, afirmando 
que as GOP irão contribuir «para 
o desenvolvimento do concelho 
e para a qualidade de vida das 
populações».

O presidente da Junta de 
Freguesia de Fernão Ferro, que ti-
nha votado contra, agora votou a 
favor. O autarca de Fernão Ferro ex-
plicou que a sua mudança de voto 
se deveu ao facto de a sua opinião 
ter sido ouvida e ter sido apresen-
tada «uma renovada proposta de 
orçamento para 2019 que integra e 
assume compromissos sérios para 
a freguesia de Fernão Ferro até ao 
final de 2021».

Redução da dívida
Joaquim santos afirmou que, 

com a reprovação do orçamento, 

a câmara municipal teve que tra-
balhar com base no orçamento 
municipal de 2018, no valor de 
86,5 milhões de euros, quando 
tinha apresentado um orçamen-
to para 2019 de 89 milhões de 
euros.

Passados 10 meses, o orça-
mento agora apresentado e 
aprovado aumentou para 137 
663 870 euros. O presidente da 
câmara municipal explicou que 
isso se deveu à conjugação de três 
fatores: um saldo de gerência de 
19 671 705 euros; a renegocia-
ção do empréstimo do Plano de 
Consolidação Orçamental; e uma 
receita de mais de 7 milhões de 
euros este ano.

«Pelo oitavo ano consecutivo, 
o município do seixal apresenta 
exercícios onde os proveitos su-
peram os custos, o nono melhor 
resultado entre todos os muni-
cípios do país, tendo reduzido a 
dívida em 67 por cento em cinco 
anos. Ao mesmo tempo, tem au-
mentado também o investimento 
verificado em anos anteriores e 
que irá manter-se no orçamento 
de 2019 e anos seguintes», decla-
rou o autarca.

Valorização 
dos trabalhadores
O presidente da Câmara Muni-

cipal do seixal referiu ainda que 
a aprovação das Grandes Opções 
do Plano e Orçamento, pela 
Assembleia Municipal «irá per-
mitir concretizar a opção gestio-
nária, valorizando centenas de 
trabalhadores da autarquia, que 

estiveram 10 anos sem progredir 
na carreira».

Outro aspeto que destacou foi 
«o desenvolvimento de vários 
investimentos importantes que 
irão contribuir decisivamente pa-
ra a consolidação desta nova fase 
de grande desenvolvimento eco-
nómico e social no concelho, com 
a execução de um vasto conjunto 
de projetos e ações de grande im-
pacto na valorização do território 
e na qualidade de vida das popu-
lações». (Ver páginas 5, 6 e 7).

Moções e votos de pesar
no período antes da ordem do 

dia foram aprovadas nove mo-
ções e dois votos de pesar.

A CdU viu aprovada uma mo-
ção que defende a construção, 
de forma faseada, do novo aero-
porto de Lisboa no campo de ti-
ro de Alcochete, e rejeita a opção 
de construção do aeroporto na 
Base Aérea do Montijo; outra que 
defende a reposição das fregue-
sias do seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires; e ainda outra por 
mais e melhores transportes pú-
blicos no concelho e na região. 
Apresentou ainda um voto de pe-
sar pelo falecimento de Paulino 
dos santos, ex-autarca da Junta 
e da Assembleia de Freguesia de 
Amora e elemento ativo do mo-
vimento associativo da freguesia. 

O Ps apresentou duas moções: 
por uma intervenção no Largo da 
rosinha, em Amora, e pela expan-
são do Parque do serrado.

A promoção da história do con-
celho do seixal através da reali-

zação de encontros e publicações 
foi uma das propostas do Psd. 
A outra moção foi sobre mais e 
melhor segurança, exigindo do 
Governo o reforço de efetivos e de 
meios para as forças de seguran-
ça no concelho.

O Be apresentou um voto de 
pesar à memória de Jorge Leite, 
uma referência no direito do 
Trabalho em Portugal.

O PAn viu aprovadas duas mo-
ções, uma sobre a adaptação do 
concelho à lei que reduz o impac-
to das pontas de cigarros, e outra 
uma manifestação de preocupa-
ção pelos incêndios na Amazónia.

Intervenção da população
no período dedicado à popu-

lação, falaram três munícipes, in-
tervindo sobre a mesma matéria: 
a poluição e o ruído provocado 
por uma empresa de metalização 
e decapagem sediada na Quinta 
das Laranjeiras, em Fernão Ferro, 
bem como mudanças estruturais 
realizadas no edifício.

O presidente da Câmara Muni-
cipal do seixal explicou que a au-
tarquia já tinha conhecimento da 
situação e que a fiscalização mu-
nicipal já tinha estado no local. 
neste momento, está a ser avalia-
do o licenciamento da empresa. 
«A vida das populações é a nossa 
prioridade», afirmou o autarca, 
que agradeceu a preocupação ex-
pressa e a participação dos mu-
nícipes. n

Aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2019

Consolidação do desenvolvimento 
económico e social
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Grandes Opções
do Plano e Orçamento

2019

GOPGOPGOP
Projetos a concretizar
no concelho do Seixal

A aprovação das Grandes Opções do Plano
e Orçamento da Câmara Municipal do Seixal
para o exercício de 2019 irá permitir o investimento 
em projetos e ações que vão contribuir de forma deci-
siva para o desenvolvimento do concelho,
na prestação do serviço público e para a qualidade de 
vida das populações.

Valorizar os trabalhadores por opção gestionária

Implementar a nova estrutura orgânica

Requalificar as instalações, equipamentos,
viaturas e fardamentos

Lançar o concurso da obra da Loja do Cidadão do     
Concelho do Seixal

Abrir novo concurso para a obra de requalificação do
 Mercado Municipal da Cruz de Pau

Executar os projetos do Cemitério Municipal 
de Fernão Ferro 

Implementar um novo modelo de participação da
população nas políticas e decisões municipais 
associadas a novas ferramentas de comunicação
digital

Implementar wi-fi gratuito em espaços públicos

Obter a certificação da qualidade para todos os
serviços da Câmara Municipal do Seixal

Instalar novas placas identificativas no concelho

SERVIÇO PÚBLICO

Lançar o concurso do novo Centro de Dia do Casal 
do Marco

Apoiar a construção do Lar de Idosos em Fernão 
Ferro 

DESEnVOLVImEntO SOCIaL,
haBItaÇãO E SaÚDE

Apoiar a construção da creche da Associação dos 
Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias do 
Seixal

Continuar os projetos Pinte a Sua Casa e Reabilite o Seu 
Prédio

Executar os espaços exteriores do novo Centro 
de Saúde de Corroios 

Coordenar a Rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis e continuar o Projeto Seixal Saudável

Iniciar nova fase de realojamento de Vale de Chícharos 

amBIEntE
Lançar o concurso para a 2.ª fase da construção do 
Parque Urbano do Seixal, na Mundet

Implementar um laboratório vivo para a descarbonização 
em torno da Baía do Seixal

Construir o Parque Metropolitano da Biodiversidade, 
avançando com a construção da 1.ª fase na Verdizela, em 
Corroios

Concluir a construção da cafetaria e sanitários públicos 
no Parque Urbano dos Almeirões, em Paio Pires

Requalificar o Parque Lopes Graça na Torre da Marinha e 
os jardins do Alto do Moinho e da Quinta de S. Nicolau
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CULTURA

Abrir concurso para construção do Centro Cultural
de Amora 

Construir o Centro Internacional de Medalha
Contemporânea

Inaugurar a nova exposição de Manuel Cargaleiro
e desenvolver a  parte oficinal da Oficina de Artes

Dinamizar o Armazém 56 – Arte Sx

Lançar o concurso para a construção do Parque Urbano
do Miratejo

DESPORTO

Finalizar a construção do Pavilhão Desportivo
da Mundet

Executar os projetos do Pavilhão Municipal 
de Fernão Ferro

Construir a Piscina Municipal de Paio Pires

Construir dois complexos desportivos: do Clube 
Associativo de Santa Marta do  Pinhal e do Portugal 
Cultura e Recreio

Lançar o concurso para o Estádio Municipal
da Medideira

Apoiar a construção do Centro de Treinos do Amora FC

Requalificar o Complexo Municipal de Atletismo
Carla Sacramento

Requalificar as piscinas municipais de Corroios
e Amora

MOBILIDADE E TRANSPORTES
Investir no novo passe social com cerca de dois 
milhões de euros

Executar o projeto do troço da alternativa à EN10
até Amora

Concluir os projetos de qualificação da Rua Bento 
Moura Portugal (acesso aos Foros de Amora), da Rua 
Quinta de Cima e Av. Infante D. Henrique, em Vale de 
Milhaços (acesso do nó de Corroios da A33 a Vale de 
Milhaços) e da Av. do Mar (ligação Belverde/Verdizela/
Fonte da Telha)

Projetar a qualificação da Av. 25 de Abril entre a Torre 
da Marinha e o Casal do Marco

Implementar zonas de estacionamento condicionado 
na áreas urbana envolvente à estação de comboio na 
Urbanização de Vale de Gatos, nos Foros de Amora

Prosseguir o plano de execução e requalificação de 
passeios Peões em Segurança

Desenvolver rotundas e outros dispositivos
de melhoria de gestão de tráfego e segurança

SERVIÇOS URBANOS

Colocar em funcionamento o Centro Distribuidor
de Água de Fernão Ferro 

Renovar as redes de abastecimento de água

Avançar com o concurso da obra de ampliação e 
requalificação do Centro Distribuidor de Água de 
Belverde

Prosseguir as obras de saneamento e infraestruturas
na Verdizela, Corroios

Concluir a rede de saneamento e obras de infraestru-
turas  nos Morgados II (6.ª fase), em Fernão Ferro

Prosseguir a implementação do novo modelo de 
higiene urbana, com mais equipamentos, novos 
circuitos e melhoria da recolha dos resíduos sólidos 
urbanos.

Instalar novos sistemas de recolha semienterrada 

DESENVOLVIMENTO 
ECONÓMICO E TURISMO

Prosseguir ações de captação de investimento 

Criar Centro de Inovação associado a uma nova fase 
da Incubadora de Empresas, alargada a cooperativas

Prosseguir a parceria com a Confederação Portuguesa 
das Micro, Pequenas e Médias Empresas e a 
Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Turismo 
do Distrito de Setúbal

Requalificar os quiosques adaptando-os a uma nova 
realidade

Acompanhar a instalação de empresas e de novas 
unidades hoteleiras no concelho

Potenciar a Rota Barcos do Tejo 

Criar a Estação de Serviço de Autocaravanas

Executar os projetos dos núcleos náuticos
do Seixal e Amora
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PLANEAMENTO E URBANISMO

Avançar com a alteração por adaptação do Plano 
Diretor Municipal do Seixal

Executar os projetos de requalificação dos núcleos 
urbanos antigos de Amora, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires

Requalificar a frente ribeirinha na Q.ta dos Franceses

Prosseguir as parcerias com as associações de mora-
dores para a realização de infraestruturas nas áreas 
urbanas de génese ilegal do Concelho

Apoiar a pavimentação de 12 arruamentos na Quinta 

das Laranjeiras

Constituir um Gabinete de Atendimento Técnico de 
Urbanismo em Fernão Ferro

Reabilitação dos espaços públicos na Cucena, Quinta 
do Cabral e Vale de Milhaços

FORÇAS HUMANITÁRIAS
E DE SEGURANÇA

Apoiar a entrada em funcionamento do quartel dos 
Bombeiros de Amora

Prosseguir o apoio às corporações de bombeiros do 
concelho, valorizando a sua capacidade de interven-
ção e socorro

Capacitar o Serviço Municipal de Proteção Civil,
com mais meios para melhor intervenção

BEM-ESTAR ANIMAL

Valorizar o projeto de adoção do Centro de Recolha 
Oficinal de Animais de Companhia do Seixal (CROACS)

Prosseguir a qualificação das instalações do atual 
CROACS, dotando-o de mais meios e recursos huma-
nos

Executar o projeto para a construção de um novo 
CROACS, com mais área e mais funcional

Construir parques de atividades para canídeos

Grandes Opções
do Plano e Orçamento

2019

GOPGOPGOP



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 738   19 SETEMBRO 2019

8     MUNICÍPIO

Rua Luís de Camões, Fernão Ferro
Execução de passeios e estacionamento 
 
A Câmara Municipal do Seixal tem estado a executar passeios na Rua Luís de 
Camões, em Fernão Ferro, com colocação de lajeta nas zonas de passeio em terra 
batida, e a requalificação dos passeios existentes. No âmbito desta intervenção, 
procedeu-se à criação de uma nova área de estacionamento.
Após a finalização desta obra, a autarquia irá proceder à pavimentação no local.

Pinhal de Frades
Construção de passadeiras sobrelevadas
Foram construídas passadeiras sobrelevadas na Avenida 25 de Abril, em Pinhal de 
Frades, nos dois sentidos da via.
Com esta medida, a Câmara Municipal do Seixal pretende que os condutores circu-
lem a velocidade moderada no local, de forma a que os peões possam atravessar 
nas passadeiras em segurança.

Verdizela e Santa Marta do Pinhal
Obras de pavimentação

A Câmara Municipal do Seixal procedeu a obras de pavimentação, de forma a melho-
rar as condições de circulação dos veículos.
Uma das intervenções decorreu na Rua Maria Sampaio Ribeiro, em Santa Marta do 
Pinhal. 
Outra teve lugar na Avenida Pinhal do Arneiro, na Verdizela, após a realização da re-
modelação da rede de abastecimento de água.
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Escola Básica dos Redondos, Fernão Ferro
Criação de estacionamento
No âmbito das obras de requalificação dos espaços exteriores da Escola Básica dos 
Redondos, em Fernão Ferro, a Câmara Municipal do Seixal executou uma nova via de 
acesso ao equipamento escolar, bem como uma nova área de estacionamento na 
Rua Serra do Buçaco.
O objetivo foi permitir que as famílias tenham melhores condições no acesso à escola 
quando vão levar e buscar as crianças e evitar paragens na via pública que, embora 
possam ser de curta duração, causam problemas de circulação no local.

Pavilhão desportivo da Mundet
Obras em fase de conclusão
As obras do Pavilhão Desportivo da Mundet estão em fase de conclusão, tendo re-
centemente decorrido a execução do envernizamento do pavimento desportivo de 
madeira. 
A obra incluiu a construção do pavilhão desportivo e também a requalificação do edi-
fício contíguo, antigo edifício 73 da Mundet, que servirá de apoio ao pavilhão.
Este equipamento é destinado à prática do hóquei em patins e será gerido pela 
Criar-T – Associação de Solidariedade Social, que tem vindo a dinamizar a modalida-
de no município. O pavilhão receberá o nome de Leonel Fernandes, antiga glória do 
hóquei em patins seixalense, várias vezes campeão nacional e europeu.

Aldeia de Paio Pires
Construção da piscina municipal 
As obras para a construção da Piscina Municipal de Aldeia de Paio Pires já começa-
ram, estando a ser executada a superestrutura em betão armado.
O equipamento está situado na zona das Colinas do Sul, na confluência entre a 
Avenida 8 de Março e Avenida 1 de Junho. 
Terá uma piscina desportiva com 25 metros x 12,5 metros, com seis corredores e 
uma profundidade variável desde 1,10 metros até 2 metros, dois conjuntos de vestiá-
rios, balneários e sanitários para os utentes e ainda outro para crianças acompanha-
das dos pais ou educadores.

Centro de Treinos  do Amora Futebol Clube
Construção das bancadas
Prosseguem as obras no Centro de Treinos  do Amora Futebol Clube, no Parque 
Municipal do Serrado, em Amora.
Os balneários encontram-se em fase de conclusão e as bancadas estão em constru-
ção, com a instalação dos pórticos metálicos. 
O  Centro de Treinos terá assim um campo de futebol destinado a treinos e iniciativas 
relacionadas com a modalidade, bem como todas as infraestruturas necessárias 
para a prática do futebol, destinado principalmente às camadas jovens.
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O executivO da câmara 
Municipal do Seixal, reunido no dia 
11 de setembro, aprovou a taxa do 
imposto Municipal sobre imóveis 
(iMi) para 2020.

Pelo quinto ano, a câmara mu-
nicipal vai diminuir o valor da ta-
xa do iMi, que ficam nos 0,380 por 
cento em 2020. A redução significa 
que a autarquia abdica de quase 7 
milhões de euros. Joaquim Santos, 
presidente da câmara Municipal 
do Seixal, considera ser uma medi-
da com impacto para todos os pro-
prietários de imóveis, «opção que 
concretiza o compromisso de redu-
ção de impostos no mandato». Foi 
ainda aprovado o lançamento da 
derrama e a participação percentu-
al variável no iRS, cujas taxas foram 
mantidas em 1,5 e 5 por cento.

Destaque para a aprovação da 
comparticipação financeira de 
250 mil euros às duas associações 
de bombeiros do concelho, pa-
ra apoiar a construção da Secção 
Destacada de Fernão Ferro e do 
quartel dos bombeiros de Amora e 
a aquisição de uma ambulância.

O executivo municipal aprovou  
a tomada de posição «início do ano 
letivo 2019/2020. Município in-
veste na escola Pública». Joaquim 
Santos referiu que «o investimen-
to municipal na educação sempre 
ultrapassou as suas competên-
cias, de que é exemplo o recente 
investimento de 6 milhões de eu-
ros no parque escolar». A câmara 
Municipal do Seixal reivindica que 
a administração central assegure 
a requalificação e alargamento do 
parque escolar com a construção 
da escola dos 2º e 3º ciclos e secun-
dária de Fernão Ferro; a construção 
dos pavilhões desportivos escola-

res de Pinhal de Frades, corroios, 
cruz de Pau e vale de Milhaços; a 
requalificação das escolas básicas 
Paulo da Gama e da cruz de Pau e 
as secundárias Manuel cargaleiro 
e Alfredo dos Reis Silveira bem co-
mo a conclusão das obras na escola 
Secundária João de Barros.

 
Deliberações 
Presidência 
• Tomada de posição «Início do 

ano letivo 2019/2020. Município 
investe na escola pública».  
• Relatório de monitorização do 

Plano de Prevenção de Riscos de 
Gestão do ano de 2018. Aprovação.
• Contratação pública. Concurso 

público para a prestação de servi-
ços na área de seguros com a pu-
blicação no JOue. Retificação das 
minutas dos contratos. Ratificação 
do despacho n.º 2052-PcM/2019, 
de 4 de setembro.
• Valorização do estatuto das 

equipas de intervenção permanen-
te. Adenda ao protocolo. condições 
de contratação e funcionamento 
das equipas de intervenção per-
manente. Aprovação da minuta do 
aditamento.
• Fixação do valor da  taxa do 

imposto municipal sobre imóveis 
(iMi), nos termos da alínea d), do 
n.º 1 do art.º 25.º do Anexo à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro 
e alínea a). do art.º 14.º da Lei 
n.º 73/2013, de 3 de setembro. 
Aprovação.
• Lançamento de derrama, nos 

termos da alínea d). do n.º 1 do art.º 
25.º do Anexo à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro e alínea b). do art.º 
14.º e 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 
de setembro. Aprovação.
• Definição da participação per-

centual no iRS, nos termos do art.º 
26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de se-
tembro. Aprovação.
• Delegação contratual de com-

petências nas juntas de freguesia. 
Reforço dos meios financeiros do 
contrato interadministrativo cele-
brado com a união de Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires. Aprovação.
• Associação Humanitária  de 

Bombeiros Mistos do concelho 
do Seixal. construção da Secção 
Destacada de Fernão Ferro. Apoio 
financeiro. Aprovação.
• Associação Humanitária  de 

Bombeiros Mistos de Amora. 
construção do novo quartel. Apoio 
financeiro. Aprovação.
•  Ressarcimento/indemniza-

ção da reclamação apresenta-
da por Francisco caeiro veladas. 
Aprovação.

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

público para a empreitada de re-
abilitação do sistema de abasteci-
mento de águas de Fernão Ferro. 
trabalhos de suprimento de er-
ros e omissões e trabalhos a mais. 
Aprovação.

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

brar entre o Município do Seixal 
e a Associação de escoteiros de 
Portugal – Grupo 242 corroios. 
comparticipação financeira.
•  Contrato-programa  a  cele-

brar entre o Município do Seixal 

e a criar-t. Associação de Soli-
dariedade. centro comu-nitário 
de vale de chícharos. com-
participação financeira.
•  Contrato-programa  a  cele-

brar entre o Município do Seixal, 
o centro de Assistência Paroquial 
de Amora e a Associação de Pais 
e encarregados de educação da 
eB José Afonso. Projeto escolhas. 
comparticipação financeira.
• Contrato-programa a celebrar 

entre o Município do Seixal e o 
centro de Assistência Paroquial de 
Amora. comparticipação financei-
ra.
• Contrato-programa a celebrar 

entre o Município do Seixal e a 
Associação de Dadores Benévolos 
de Sangue do concelho do Seixal. 
comparticipação financeira.
•  Contrato-programa  a  cele-

brar entre o Município do Seixal e 
a Associação AcReSceR. Projeto 
A casa das emoções. compar-
ticipação financeira.
•  Contrato-programa  a  cele-

brar entre o Município do Seixal 
e a ARiScO. Projeto Aventura na 
cidade. comparticipação financei-
ra.
•  Contrato-programa  a  cele-

brar entre o Município do Seixal 
e a ARiScO. Projeto Prevenir em 
coleção. comparticipação finan-
ceira.

Pelouro do Desporto,
Empreitadas, Administração
Geral e Modernização
Administrativa
• Contrato-programa de desen-

volvimento desportivo a celebrar 
entre o Município do Seixal e o 
Grupo Recreativo de Santo António. 
comparticipação financeira.

• Contrato-programa de desen-
volvimento desportivo a celebrar 
entre o Município do Seixal e o 
Núcleo de Naturais e Amigos da 
vila de cabeço de vide. compar-
ticipação financeira.

Pelouro do Planeamento,
Mobilidade, Cultura 
e Recursos Humanos
•  Acordo  de  gestão:  EN  10. 

iluminação Pública da Rotunda ao 
km 14. Aprovação.
• Percentual da Taxa Municipal 

de Direitos de Passagem para o ano 
de 2020. Aprovação.
• Apoio ao movimento associati-

vo cultural do Seixal. independente 
Futebol clube torrense. contrato- 
-programa e comparticipação fi-
nanceira.
• Contratação pública. Concurso 

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

público para a empreitada de rea- 
bilitação do espaço público e equi-
pamento da Quinta do cabral. 
Processo n.º 13/P/2019. Não adju-
dicação. Aprovação.
•  Processo  disciplinar  n.º 

008/2019. Relatório e decisão fi-
nal.

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

Reunião de câmara de 11 de setembro

Aprovada redução da taxa de IMI

INCUBADORA 
DE EMPRESAS 

BAÍA DO 
SEIXAL

3.ª EDIÇÃO

Este mês as Oficinas Empresariais 
- Cafés Temáticos estão de volta pa-
ra iniciar um novo ciclo. A primeira 
sessão tem lugar no dia 25 de se-
tembro,  sobre o tema «Networking 
– A Arte de Semear Relações!». 
Com esta 3.ª edição, pretende-se 
dar continuidade ao trabalho de 
apoio aos empresários e futuros 
empresários com ferramentas prá-
ticas para o desenvolvimento das 
suas atividades e áreas de negó-

cio, através de partilha de experiên-
cias, contactos e promoção de par-
cerias, promoção de novas ideias 
e negócios, motivação e incentivo 
aos gestores e capacitação sobre 
os temas debatidos.
O programa desta 3.ª edição decor-
re até maio de 2020, abordando te-
máticas como «gestão do tempo», 
«projeções financeiras» e «análise 
de mercado».
As sessões decorrem sempre no 

Auditório dos Serviços Centrais da 
Câmara Municipal do Seixal, das 
9.15 às 13.15 horas, e são dinami-
zadas por Sónia Grazina, diretora 
executiva da Finance4You e orado-
res convidados.
A participação é gratuita, mas su-
jeita a inscrição, que deve ser rea-
lizada até dois dias antes da data 
de cada sessão, através do email 
desenvolvimento.economico@cm-
seixal.pt.

De setembro de 2019 a maio de 2020
Novo ciclo de Oficinas Empresariais   – Cafés Temáticos 
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Receção à Comunidade Educativa

Por uma escola pública 
de qualidade
No âmbito do progra-

ma de Recepção à Comunidade 
Educativa várias são as inicia-
tivas promovidas pela Câmara 
municipal do Seixal, para assi-
nalar a abertura do ano letivo de 
2019/2020. Durante um mês 
realizam-se passeios, visitas 
e a Festa da Criança promovi-
da pela Associação Pioneiros de 
Portugal. A Receção à Comunidade 
Educativa incluiu ainda a distribui-
ção de ofertas de início de ano leti-
vo aos alunos do 1.º ciclo do ensino 
básico e dos jardins de infância do 
ensino público.

Plano Educativo
Municipal já está online
Destaque para a apresentação 

do Plano Educativo municipal 
(PEm) 2019-2020 que acontece 
no dia 27 de setembro, na oficina 
de Artes manuel Cargaleiro. 
«Educação e Arte» é o tema central 
da 36.ª edição do PEm. o documen-
to, com várias propostas para o de-
senvolvimento de projetos, ações e 
iniciativas nas áreas do ambiente, 
cidadania, desporto, expressões e 
tradições, leitura e literacias, pa-
trimónio, saúde e tempos livres, já 
está online. Conheça melhor o PEm 
2019/2020 em cm-seixal.pt.

o PEm inclui também progra-
mas de apoio que asseguram o fun-
cionamento dos edifícios escolares 
municipais, a ação social escolar, 
os transportes escolares, o apoio a 
projetos escolares e outros apoios 
fundamentais para que o ano letivo 

decorra com regularidade nas es-
colas e jardins de infância da rede 
pública do município do Seixal. 

o Plano Educativo municipal 
assume-se como um importante 
instrumento que propõe à comuni-
dade educativa mudar comporta-
mentos no sentido da construção 
de um mundo mais sustentável.  n

Programa
27 de setembro, sexta-feira
17 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
Com atuação de Los Cavakitos 
e Dj Pete
Pavilhão municipal da torre 
da marinha 

Sensibilização para hábitos de vida saudável  
Concurso Imagem em Movimento

Um dos projetos integrados no Plano Educativo Municipal (PEM) para 
o ano letivo 2019-2020 é o Concurso Imagem em Movimento, o qual 
assinala a 10.ª edição. 
O Concurso Imagem em Movimento é uma iniciativa da Escola 
Secundária Alfredo dos Reis Silveira, promovido em parceria com a 
Câmara Municipal do Seixal e a Unidade de Cuidados na Comunidade 
do Seixal, no âmbito do projeto Seixal Saudável. 
O concurso tem como objetivo sensibilizar os alunos do ensino secun-
dário para a adoção de uma alimentação saudável, a importância da 
água, a prevenção da violência e a prevenção de comportamentos adi-
tivos, levando os jovens a adotarem atitudes saudáveis, distinguindo 
os melhores filmes que alertem para estas problemáticas.
Os filmes a concurso poderão ser elaborados individualmente ou 
em grupo. A data limite para entrega dos vídeos é o dia 24 de abril de 
2020.
Em junho, no final do ano letivo, realiza-se a cerimónia de entrega de 
prémios aos trabalhos que obtenham as três melhores classificações. 
Mais informações podem ser solicitadas através do email seixal.sau-
davel@cm-seixal.pt

A Câmara Municipal do Seixal apro-
veitou a pausa escolar para realizar 
diversas intervenções no parque es-
colar do concelho, nomeadamente 
pinturas interiores.
O Jardim de Infância da Quinta do 
Conde de Portalegre, em Amora,  
recebeu pinturas na cozinha, em 
duas salas de aula e numa sala po-
livalente.
Na Escola Básica do Casal do Marco 
foram pintadas todas as salas de 
aula e o ginásio.

Jardim de Infância da Quinta do Conde de Portalegre e Escola Básica do Casal do Marco
Intervenções no parque escolar do concelho
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Jornadas formativas para tutores 
decorreram no Seixal

Associação Pata 
D’Açúcar treina 
Cães de Alerta Médico
AS II JornAdAS Forma-

tivas para Tutores de Cães de 
Alerta Médico dT1A  (diabetes 
Tipo 1 A) decorreram na Sociedade 
Filarmónica democrática Timbre 
Seixalense no dia 14 de setembro. 
A iniciativa foi organizada pela 
Associação Pata d’Açúcar e contou 
com cerca de 70 pessoas de diver-
sos pontos do país (Braga, Porto, 
Aveiro, Águeda, Coimbra, Viseu, 
Setúbal, Lisboa, Faro). 

A iniciativa teve o apoio da Câ-
mara Municipal do Seixal e o ob-
jetivo de promover a informação 
sobre novos equipamentos e tec-
nologias de medição de glicemia 
e retinopatia diabética e partilhar 
conhecimentos sobre a nutrição 
e cuidados de saúde a ter com os 
cães de alerta médico.

Criada em 2016, a Associação 
Pata d’Açúcar desenvolve um pro-
jeto com duas causas sociais em 
simultâneo: apoia pessoas com 
diabetes, ao mesmo tempo que 
resgata animais de canis que pos-
sam ser treinados para animais 
de companhia, importante na de-
teção de hipoglicemia. o conceito 
aproveita as caraterísticas dos cães 
para detetar e sinalizar baixas de 
glicemia (capacidades olfativas 
inatas e a capacidade final após 
treino) e reforça os laços entre o 
doente e o animal, que se torna um 
auxílio preventivo na gestão dos 
níveis de glicose no sangue.

nas jornadas participaram ora-
dores provenientes de diferentes 
parceiros da associação, nomea-
damente grupos empresariais 
com trabalho desenvolvido nesta 
área de intervenção, como Abbott, 
Casio Portugal, Conselheiros da 
Visão, Easyvet e Purina Proplan.

A associação já recuperou e 
treinou oito animais, sendo a mais 
famosa a cadela retina. nuno 
Benedito, presidente da direção, 
explicou que o conceito já existia 
no estrangeiro e veio para Portugal 
pela mão da instituição, que reuniu 
uma equipa multidisciplinar de en-
docrinologistas, biólogos, treina-
dores de cães e doentes com diabe-
tes. «não queríamos fazer disto um 
negócio, mas uma atividade que 
apoiasse o maior número de pes-
soas possível», explicou. 

A Câmara Municipal do Seixal 

é parceira do projeto desde o iní-
cio. Manuela Calado, vereadora 
do pelouro do desenvolvimento 
Social da autarquia, compareceu 
na abertura do evento e lembrou 
que «a diabetes é um problema de 
saúde pública que atinge pessoas 
cada vez mais novas» e explicou o 
apoio da autarquia no âmbito «da 
visão de uma intervenção na área 
da saúde que tem como prioridade 
a prevenção, a promoção de estilos 
de vida saudáveis e de hábitos ali-
mentares adequados». 

«o facto de este trabalho nos 
aliar aos nossos amigos de quatro 
patas é uma mais-valia, uma vez 
que valoriza o papel dos animais, 
quer enquanto companhia, quer 
ainda como parceiros nas mais  
diversas atividades humanas, e 
sensibiliza para o seu bem-estar», 
enfatizou ainda Manuela Calado. n

Dia 27 de setembro, 
na frente ribeirinha do Seixal
Comemorações do Dia Mundial 
do Coração

O Dia Mundial do Coração é um evento global que envolve pessoas, 
famílias, comunidades, instituições e governos de todo o mundo em 
atividades que sensibilizam para a importância de um estilo de vida 
saudável para a nossa saúde e para o nosso coração.
O município do Seixal associa-se uma vez mais a este evento, cele-
brando o Dia Mundial do Coração no dia 27 de setembro, com ativi-
dades desportivas e lúdicas a decorrer junto à frente ribeirinha do 
Seixal. O ponto de encontro é às 14 horas, na Quinta da Fidalga, em 
Arrentela, onde começa o programa, com uma aula de pilates. Segue-
-se um passeio pela frente ribeirinha do Seixal até à Estação Náutica, 
onde se inicia uma viagem em embarcação tradicional na Baía do 
Seixal. Trata-se também de uma forma de assinalar o Dia Mundial do 
Turismo, que se celebra a 27 de setembro.
A iniciativa é destinada a todos os que queiram participar, com espe-
cial convite para grávidas, acompanhantes, puérperas, participantes 
nos Cursos de Recuperação Pós Parto e Equipa Técnica do Projeto 
Preparação para o Nascimento e Parentalidade.
Esta iniciativa é organizada pela Câmara Municipal do Seixal, 
União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
Agrupamento de Centros de Saúde Almada-Seixal – Unidade de 
Cuidados da Comunidade do Seixal e Fundação Portuguesa de 
Cardiologia.
Para participar, basta trazer vestida uma t-shirt vermelha. Pelo seu 
coração, pelo seu direito à saúde!

Programa
Das 14 às 15 horas
Aula de pilates para grávidas, bebés, avós e público em geral
Quinta da Fidalga, Arrentela

Das 15 às 16 horas
Passeio Seja Um Herói do Coração – Faça Uma Promessa!
Pela frente ribeirinha do Seixal
Partida: Quinta da Fidalga

Das 16.30 às 17.30 horas
Passeio na Baía do Seixal em embarcação típica do Tejo 
Embarque no Cais do Seixal – Estação Náutica do Seixal
Número de participantes limitado aos lugares existentes
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Reunião com Administração Regional de Saúde 

Autarquia exige 
unidade de saúde 
nos Foros de Amora
O pReSidente da Câ-

mara Municipal do Seixal, Joa-
quim Santos, juntamente com 
a vereadora do pelouro da Cul-
tura, participação, Habitação, 
Juventude e desenvolvimento 
Social, Manuela Calado, reuni-
ram no dia 12 de setembro com 
o presidente da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do tejo (ARSLVt), Luís pisco 
e as equipas de ambas as entida-
des. 

A reunião teve como objetivo 
a discussão de várias matérias 
que preocupam o município 
do Seixal e colocam em causa a 
prestação de cuidados de saúde à 
população do concelho. entre as 
preocupações está a construção 
do hospital no Seixal e do novo 
centro de Saúde de Corroios, cujo 
estaleiro de obra foi agora insta-
lado, quando a sua construção de-
veria ter sido concluída no final 

de 2018. em relação ao hospital 
do Seixal, o executivo municipal 
foi informado que está agendada 
uma reunião de júri para o mês 
de setembro, sendo previsível a 
escolha do projetista para novem-
bro. «Factos em relação aos quais 
o presidente da Câmara Municipal 
do Seixal demonstrou a sua preo-
cupação pelos atrasos constantes 
que ambos os processos têm so-
frido ao longo dos anos, por parte 
da Administração Central, quando 
estes dois equipamentos de saúde 
já deveriam estar em pleno fun-
cionamento.

A ARSLVt apresentou ainda o 
programa funcional para o no-
vo centro de saúde de Foros de 
Amora, dimensionado para 10 
500 utentes. Recorde-se que a 
Câmara Municipal do Seixal ce-
deu um terreno para a construção 
desta infraestrutura, mas a cons-
trução, que é responsabilidade do 

Governo, nunca chegou a avançar. 
A freguesia de Amora tem ape-
nas um centro de saúde, o qual 
não consegue dar resposta aos 
utentes nem à população que não 
têm médico de família. durante 
a reunião foi ainda identificado 
pela autarquia um terreno, loca-
lizado na Quinta do Cruzeiro, em 
Amora, para a instalação de um 
equipamento de saúde em substi-
tuição da atual Unidade de Saúde 
Familiar da Rosinha, cujas insta-
lações e a própria capacidade de 
resposta aos utentes registam fa-
lhas. para o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, o objetivo do 
encontro foi alertar as entidades 
competentes no sentido da «ne-
cessidade urgente de aumentar a 
capacidade de funcionamento e 
melhorar a qualidade e a eficácia 
da resposta da rede de cuidados 
de saúde primários à população 
do concelho». n

Ministra da Saúde em Vale de Chícharos
Autarquia reitera urgência na 
construção do hospital no Seixal

Vários profissionais do Hospital Garcia de Orta (HGO) estiveram em Vale 
de Chícharos, no Fogueteiro, nos dias 11 e 14 de setembro, para propor-
cionar à população deste bairro várias consultas e rastreios.  A iniciativa, 
intitulada O Hospital está no Bairro, é uma forma de promover a saúde e 
prevenir a doença junto da população mais carenciada.
Estiveram presentes no local Joaquim Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Marta Temido, ministra da Saúde, o diretor clínico e  o 
presidente do conselho de administração do HGO.
Durante esta iniciativa, houve consultas de hipertensão e diabetes, saú-
de da mulher, materno-infantil, higiene oral ou de doenças infeciosas.
Os profissionais de saúde contactaram ainda a população para informar 
sobre o acesso aos cuidados de saúde, mas também sobre os serviços 
que o HGO presta. O Serviço de Farmácia fez sessões de esclarecimento 
sobre medicamentação, formas de uso, perigos e circuitos. Estiveram 
também presentes o Serviço Social do HGO, o Gabinete do Cidadão do 
ACES Almada-Seixal e o Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal 
para informar sobre assuntos de interesse para a população local.
Esta ação contou com o apoio de entidades do concelho, entre as quais 
a Câmara Municipal do Seixal, Junta de Freguesia de Amora, Associação 
Humanitária de Bombeiros Mistos de Amora, Associação Criar-T, PSP do 
Seixal e Associação de Desenvolvimento Social de Vale de Chícharos.

Hospital no Seixal
Joaquim Santos aproveitou a visita da ministra da Saúde para relembrar a 
importância da construção do hospital no Seixal: «Passaram mais de qua-
tro anos e nem sequer o projeto de execução foi adjudicado. A senhora mi-
nistra comprometeu-se a reunir connosco, mas isso ainda não aconteceu. 
É preciso mais celeridade porque este equipamento de saúde é essencial 
para servir a população. A Câmara Municipal do Seixal reforçou o seu in-
vestimento no último protocolo assinado, onde vai construir os acessos ao 
hospital, por isso, estamos a aguardar que o projeto seja adjudicado para 
que depois seja lançado o concurso.»

No ano em que se comemoram 
os 40 anos do Serviço Nacional 
de Saúde, a Câmara Municipal do 
Seixal acolhe no edifício dos ser-
viços centrais a exposição Saúde 
no Seixal – Memórias, Presente e 
Futuro, patente desde 16 de setem-
bro  até dia 18 de outubro. 
A mostra resulta do projeto 45 Anos 
de Abril – a Democracia Está na 

Rua, que integrou o Plano Educativo 
Municipal 2018-2019, trabalho de-
senvolvido pela Câmara Municipal 
do Seixal, em parceria com o 
Agrupamento de Centros de Saúde 
de Almada-Seixal (ACES Almada-
Seixal), e aborda a prestação de cui-
dados de saúde desde meados do 
século XIX até ao presente.
Para além de uma panorâmica de 

atividades, iniciativas, políticas, 
ações, objetos e curiosidades que 
fazem parte da história dos cuida-
dos de saúde no concelho do Seixal 
ao longo de mais de uma centena 
e meia de anos, a exposição termi-
na com os olhos postos no futuro: 
o compromisso assumido pelo 
Governo de construir um hospital no 
concelho do Seixal. 

Comemoração dos 40 anos do Serviço Nacional de Saúde
Exposição sobre a saúde no Seixal até 18 de outubro
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As principAis questões 
ambientais no concelho do seixal 
foram dadas a conhecer aos de-
putados do parlamento Europeu 
que visitaram o município no dia 
13 de setembro, no âmbito do 
seminário «O capitalismo não 
É Verde – Uma Visão Alternativa 
sobre as Alterações climáticas», 
que decorreu no mesmo dia em 
palmela. 

Joaquim santos, presidente da 
câmara Municipal do seixal, e téc-
nicos da autarquia da área do am-
biente e da sustentabilidade, re-
ceberam os deputados europeus 
christina nikolaou, do chipre, e 
Duroyan Hans Fertl, da irlanda, 
bem como os portugueses João 
Ferreira e sandra pereira.

num passeio no bote de fraga-
ta Baía do Seixal, os convidados 
navegaram na Baía do seixal e no 
rio Tejo e ficaram a conhecer a his-
tória do concelho, cujas atividade 

económicas estiveram sempre in-
timamente ligadas ao rio. Depois, 
visitaram o parque Urbano do 
seixal, um miradouro natural para 
o Tejo e que é já um espaço verde e 
de lazer de referência.

Joaquim santos apresentou al-
gumas preocupações ambientais, 
mas também ações e projetos que 
têm feito do seixal um município 
com cada vez mais qualidade de 
vida.

O presidente da câmara Muni-
cipal do seixal falou sobre o pas-
sivo ambiental existente, herança 
deixada pela atividade industrial 
que imperou no concelho nos anos 
de 1960; os impactos da atividade 
siderúrgica atual; o assoreamen-
to que se tem verificado na Baía 
do seixal, e a privatização da EGF, 
empresa que detem a maioria do 
capital da Amarsul, e que está a 
degradar o serviço de recolha dos 
ecopontos.

Outro aspeto que destacou foi 
o facto de o município «ter um ín-
dice de tratamento de águas re-
siduais nos 100 por cento desde 
2008, um passo decisivo para a 
qualidade de vida da população e 
para a salvaguarda do património 
ambiental do concelho, com par-
ticular destaque para as zonas ri-
beirinhas – esteiros, sapais e Baía 
do seixal».

O autarca falou ainda da solução 
do Governo para instalação do no-
vo aeroporto no Montijo, que trará 
impactos negativos no ambiente e 
na saúde das populações, quando 
existem estudos que comprovam 
que a melhor solução é construir 
o novo equipamento no campo de 
Tiro de Alcochete.

Partilha de experiências
europeias
João Ferreira explicou que a vin-

da ao seixal pretendeu mostrar 

aos visitantes de outros países «o 
estuário do Tejo e um pouco da in-
tervenção dos municípios na área 
ambiental». Quanto às alterações 
climáticas, tema do seminário, 
afirmou: «procuramos ter um ou-
tro olhar sobre esta problemática, 
que vá para além da superficiali-
dade com que é tratada, para de-
bater problemas, apontar causas e 
soluções. E contamos com experi-
ências e visões do que se passa, ao 
nível ambiental, noutros países.»

christina nikolaou veio do 
chipre, país onde, segundo a de-
putada, «só há cerca de três anos 
começaram a surgir movimentos 
por um melhor ambiente, sobre-
tudo ao nível local». considera que 
«é muito difícil fazer com que as 
pessoas se preocupem o suficien-
te para participar em iniciativas e 
fazer qualquer coisa», mas é pre-
ciso «alertar as pessoas sobre as 
mudanças climáticas e também 

sobre as mudanças que é preciso 
fazer na sociedade e nos nossos 
modos de vida».

 Duroyan Hans Fertl, da irlanda, 
também falou da questão da sen-
sibilização: «Eu acho que o prin-
cipal problema é explicar às pes-
soas a extensão do problema que 
temos em mãos, não só o impacto 
que as alterações climáticas têm 
no ambiente, mas nas nossas vi-
das, na comunidade.»

A partilha de experiências é, pa-
ra Duroyan, fundamental: «É ins-
pirador ver o que se passa noutros 
países, levar ideias, e tentar fazer 
diferente. podemos não resolver 
logo os problemas, mas dá-nos 
esperança de que é possível fazer 
mais, mesmo pequenas coisas. 
sem isso, não conseguimos criar 
o movimento de que precisamos 
para mudar.» n

A 1.ª Festa do Bem-Estar Animal 
realiza-se no dia 28 de setembro, 
sábado, entre as 9.30 horas e as 
18.30 horas, no Parque Municipal 
do Serrado, em Amora. A iniciativa 
tem como objetivo sensibilizar para 
temas relacionados com as respon-
sabilidades sociais e legais no bem-
-estar e saúde animal, os comporta-
mentos a adotar e o papel dos ani-
mais de companhia na sociedade. 

Durante o dia vai ser possível parti-
cipar em workshops, visitar os espa-
ços para adoção animal, ver as de-
monstrações e conhecer as várias 
associações e entidades do conce-
lho ligadas a esta área. O Município 
estará presente com um stande que 
divulgará o trabalho que desenvolve 
ao nível da sensibilização para o não 
abandono e a adoção animal, bem 
como contra a deposição dos deje-

tos caninos em espaço público. 
O bem-estar animal é uma priorida-
de do município, expressa através 
das ações e projetos que desen-
volve, como é caso da ampliação 
recente das instalações do Centro 
de Recolha Oficial de Animais de 
Companhia do Seixal, um investi-
mento municipal de 150 mil euros 
que permitiu alojar entre 150 e 200 
canídeos em condições dignas. 

Dia 28 de setembro, Parque Municipal do Serrado
1.ª Festa do Bem-Estar Animal

Deputados europeus no concelho

Seixal apresenta principais 
questões ambientais



  19 SETEMBRO 2019    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 738

AMBIENTE     15

Equipas com cerca de 
50 trabalhadores municipais têm 
realizado, semanalmente, ações 
integradas de valorização dos es-
paços públicos em vários locais do 
concelho.

o objetivo é intervir de forma 
concertada numa determinada lo-
calidade em áreas como higiene e 
limpeza urbana, recolha de resí-
duos sólidos urbanos, salubridade, 
manutenção e conservação urba-
na, água e saneamento, espaços 
verdes,  fiscalização, entre outras.

No mês de setembro, as ações 
integradas de valorização dos 
espaços públicos realizadas pela 
câmara municipal do seixal come-
çaram por pinhal de Frades e santa 
marta do pinhal.

as equipas municipais intervêm 

ao nível da lavagem de contento-
res, manutenção de espaços ver-
des, recolha de monos, reparação 
de mobiliário urbano, limpeza e 
lavagem de ruas, corte de ervas, 
poda de árvores, desmatação, lim-
peza de caldeiras, varredura, apli-
cação da monda térmica, controlo 
de pragas, desobstrução de coleto-
res e sarjetas, reparação de asfalto 
e passeios, ações de conservação 
em betuminoso e conservação de 
sinalização vertical.

são ainda verificadas as condi-
ções de iluminação pública, dos 
marcos de incêndio e das bocas de 
rega, executada a manutenção pre-
ventiva da rede de saneamento, a 
reparação de câmaras de visita e a 
limpeza/manutenção de coletores 
domésticos e pluviais.

Joaquim santos, presidente 
da câmara municipal do seixal, e 
Joaquim Tavares, vice-presidente 
da câmara municipal do seixal 
e responsável pelos pelouros do 
ambiente, Bem-Estar animal, 
serviços urbanos e proteção civil, 
estiveram presentes nas ações.

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

Estas ações demonstram a ca-
pacidade dos trabalhadores mu-
nicipais e são uma forte aposta na 
melhoria do serviço público à po-
pulação. n

ações integradas em pinhal de Frades 
e santa marta do pinhal

Valorização 
dos espaços públicos

Seixal
16-22 SETEMBRO 2019

Seixal adere à Semana Europeia 
da Mobilidade
Os benefícios de caminhar 
e pedalar em segurança
O Seixal aderiu à Semana Europeia da Mobilidade, que se realiza en-
tre 16 e 22 de setembro, este ano com o slogan «Caminha Connosco», 
tendo como tema central os benefícios de caminhar e pedalar em 
segurança.
O programa que visa assinalar esta iniciativas no concelho engloba 
atividades para alunos das escolas do concelho, operadores de trans-
portes públicos e público em geral.
Para operadores de transportes públicos, realizou-se a ação de for-
mação Bicicleta – Direitos e Obrigações e um test drive de veículos 
elétricos. Também os alunos das escolas receberam conselhos 
sobre segurança rodoviária na ótica dos condutores de bicicletas. 
Outras iniciativas para os alunos são a apresentação da aplicação 
PeddyApp, visitas ao Parque Oficinal do Metro Sul do Tejo e ao Museu 
de Metrologia do Instituto Português da Qualidade e um passeio em 
embarcação tradicional. Para o público em geral, destaque para o 
Dia da Baía do Seixal, a Hora do Conto e a VIII Pedalada Pela Baía do 
Seixal. Consulte o programa e participe!

Programa
Dia 21 de setembro, sábado
Dia Internacional de Limpeza Costeira
9 horas
Dia da Baía do Seixal – Limpeza da Faixa Costeira
Parque Quinta dos Franceses, Seixal
Inscrições: seixalambiental@gmail.com ; seixal.limpo@cm-seixal.pt
16.30 horas
Gincana de Bicicleta
Rua Machado dos Santos, Aldeia de Paio Pires
Iniciativa integrada na Festa de Abertura da 36.ª Seixalíada
16.30 horas
Hora do Conto
Biblioteca Municipal do Seixal
Animação de leitura com histórias relacionadas com a mobilidade
Dia 22 de setembro, domingo
Dia Europeu Sem Carros
9 horas
Passeio de Cicloturismo 
Partida: Centro de Solidariedade Social de Pinhal de Frades
Iniciativa integrada na 36.ª Seixalíada
10 horas
Área de Participação
Parque da Quinta dos Franceses, Seixal
Dia 29 de setembro, domingo
9.30 horas
 VIII Pedalada Pela Baía do Seixal
Partida: Estação fluvial da Transtejo
Inscrições: seixal.limpo@cm-seixal.pt
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O Pavilhão Multisusos na Quinta 
da Marialva, em Corroios, rece-
beu, nos dias 27 e 28 de julho, o 
Play Youth 2019. Tratou-se de um 
evento dedicado aos videojogos, 
de entrada gratuita, com torneios, 
atividades e muita diversão rela-
cionada com o universo Nintendo. 
Os torneios principais foram de 
Pokémon VGC e TCG, Pokken 
Tournament DX, Splatoon 2, Arms, 

Super Smash Bros Ultimate, Super 
Mario Kart 8 Deluxe e Pokémon 
GO.
O objetivo do Play Youth 2019 foi 
promover a oportunidade de jo-
gar em comunidade, estimular a 
criatividade e estender a diversão 
do digital para o mundo físico num 
evento da vida real. 
A diversão aberta a toda a família 
foi uma das bandeiras da inicia-

tiva, por isso, para além dos tor-
neios principais, houve uma Área 
Criativa, com workshops de dese-
nho, cosplay e boxe, e a Área Fun 
com jogos como Just Dance ou 
Pokémon Let’s Go.
Manuela Calado, vereadora da 
Câmara Municipal do Seixal, e 
Eduardo Rosa, presidente da Junta 
de Freguesia de Corroios, estive-
ram presentes no evento.

Play Youth 2019 em Corroios
Evento dedicado aos videojogos

O Seixal Férias é uma iniciativa da 
Câmara Municipal do Seixal com as 
coletividades, associações juvenis, 
escolas e associações de pais, que 
criam centros de férias onde crian-
ças e jovens têm à sua disposição 
um programa com diversas ativida-
des desportivas, culturais e lúdicas. 
As iniciativas decorreram nas pis-
cinas, pavilhões e parques munici-
pais, na Biblioteca e no Ecomuseu 
Municipal, em coletividades e esco-
las, com o apoio de monitores para 
o acompanhamento adequado das 
atividades.

As Férias Desportivas, que integram 
o Seixal Férias, proporcionaram a 
prática de atividades desportivas, 
entre elas escalada, canoagem, xa-
drez, andebol, atletismo, ténis, judo, 
karaté, futsal, dança, atividades na 
piscina e jogos tradicionais.
Os participantes realizaram ainda 
atividades plásticas e de leitura, 
conheceram o património histórico 
do concelho, foram ao cinema e ao 
Splash Seixal e fizeram passeios 
em embarcações tradicionais à ve-
la. Uma das atividades mais ape-
tecíveis foi o passeio pelo Tejo no 

bote de fragata Baía do Seixal, ao 
mesmo tempo que se realizou o ate-
liê Nós e o Rio. Nesta atividade do 
Ecomuseu Municipal do Seixal, os 
jovens aprenderam a fazer diversos 
nós de marinheiro – nó direito, nó de 
trempe, nó de pescador, entre ou-
tros, ficaram a conhecer um pouco 
da história e da diversidade dos an-
tigos barcos do Tejo e observaram a 
paisagem e o património existente 
nas margens deste rio. 

Atividades desportivas, culturais e lúdicas
Verão foi mais divertido com o Seixal Férias

Acampamento de Verão (Interbairros)
Unir os jovens e criar laços

Vários jovens dos bairros da Cucena, Santa Marta de Corroios e Quinta 
da Princesa participaram no Acampamento de Verão (Interbairros), 
que se realizou no Parque Nacional de Escutas na Costa da Caparica, 
de 8 a 11 de agosto. A iniciativa foi promovida pela Santa Casa da 
Misericórdia do Seixal (SCMS), com o apoio da Câmara Municipal do 
Seixal.
Nesta edição, participaram crianças e jovens, com idades compre-
endidas entre os 10 e os 16 anos, acompanhados por monitores. As 
entidades envolvidas no projeto foram a SCMS e CLDS 3 G (Contratos 
Locais de Desenvolvimento Social de 3.ª Geração). 
Unir os jovens de diferentes realidades e contextos sociais, fomentar 
o convívio com vários corpos de escutas, de forma a quebrar barreiras 
e criar laços duradouros, assim como desenvolver uma consciência 
ambiental e permitir o contacto direto com a natureza foram os princi-
pais objetivos da iniciativa. 

Grupo 254 Amora
Celebração do 5.º aniversário
O 5.º aniversário do Grupo 254 Amora dos Escoteiros de Portugal 
realizou-se no dia 27 de julho, na zona ribeirinha de Amora, sob o 
lema «Com pouco se faz muito!». Houve animação, convívio entre 
escoteiros, familiares e amigos, e ainda a promessa de um jovem 
Lobito e o compromisso de honra de um jovem escoteiro.
Entre os convidados estiveram Manuela Calado, vereadora da 
Câmara Municipal do Seixal, e Manuel Araújo, presidente da Junta 
de Freguesia de Amora. O Grupo 254 Amora tem 44 elementos. Foi 
criado a 26 de julho de 2014, tendo como missão educar para um 
papel ativo na sociedade, assente em valores como a igualdade e 
tolerância, a responsabilidade e liberdade, a participação e cida-
dania ativa, a construção da Paz e o desenvolvimento sustentável.
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A FestA do Avante! decorreu entre 6 e 8 de 
setembro na Quinta da Atalaia e recebeu milhares de 
visitantes. Único no país, o evento constitui um espa-
ço de liberdade, de democracia e pluralidade, cons-
truído com o trabalho de milhares de voluntários, e 
defende a atualidade dos valores de Abril, essenciais 
na construção de um Portugal democrático, com jus-
tiça social e solidariedade.

A iniciativa acolheu na primeira noite um espetá-
culo sinfónico com a Orquestra sinfonietta de Lisboa, 
dirigida pelo maestro Vasco Pearce de Azevedo, e 
continuou ao longo dos três dias com diversos mú-
sicos  nacionais e estrangeiros nos diversos palcos e 
espaços que disponibiliza.

Mas a festa não se fez só de música, acolhendo uma 

feira do livro com a presença de autores como Lídia 
Jorge e Kalaf epalanga, iguarias da gastronomia regio-
nal e estrangeira, exibição de cinema, atuações tea- 
trais, mostras de artes plásticas, sessões de debate e 
espaços dedicados à criança, à mulher, às migrações 
ou à ciência. Feita para todos, a Festa do Avante! in-
cluiu ainda uma programação pensada para a infân-
cia e reforçou medidas para proporcionar o acesso a  
pessoas com mobilidade reduzida. 

Como já sucedera em anteriores edições, a inclu-
são teve também face visível na vertente desportiva, 
com a presença do desporto adaptado entre a mais 
de uma dezena de modalidades presentes nas diver-
sas atividades desportivas e que mobilizaram muitos 
milhares de pessoas. n

Iniciativa trouxe milhares
de visitantes ao seixal

Festa do Avante! 
celebra valores 
de Abril
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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 em 
território nacional, composto 
por um júri conceituado, recitais, 
classes magistrais e conferên-
cias. 

a apresentação pública de-
correu no dia 17 de setembro, na 
Quinta da Fidalga, com a presen-
ça de Miguel leite e litó Godinho, 
diretores artísticos do evento, do 
guitarrista artur Caldeira, mem-
bro do júri do concurso, e da ve-
readora da Cultura da Câmara 
Municipal do Seixal, Manuela 
Calado.

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, 
nascidos apartir de 1 de janeiro 
de 1984, ou seja, com idade até 
aos 35 anos. 

«O melhor evento de compo-
sição para guitarra a nível mun-
dial que a Câmara Municipal do 
Seixal teve a coragem de incluir 
na sua política cultural», referiu 
litó Godinho, para destacar que 
«as inscrições abriram a 11 de 

julho e, neste momento, 80 por 
cento já estão preenchidas, com 
a participação de muitos candi-
datos entre os 19 e os 25 anos 
em representação de 22 países, 
oriundos de três continentes».

Para o diretor artístico, o ob-
jetivo é «dar oportunidade a jo-
vens guitarristas e compositores 
de apresentar as suas obras pe-
rante um júri de renome, em que 
os vencedores têm oportunidade 
de ver as suas obras editadas por 
uma editora canadiana concei-
tuada». 

O produtor levantou o véu 
da programação para referir a 
atuação de eduardo Fernández, 
guitarrista uruguaio que se en-
contra no top dos 10 melhores 
guitarristas mundiais, e do mes-
tre eduardo isaac, que já atuou 
no Seixal. Destacou igualmente 
a conferência «Composição ver-
sus improvisação», por um dos 
maiores compositores da euro-
pa, o sérvio Dušan Bogdanović, 
e uma outra dedicada a «leo 
Brouwer – Vida e Obra», por 
artur Caldeira. 

 Para os interessados em con-
correr, as normas de participa-
ção e boletim de inscrição estão 
emguit-ars.com e facebook.
com/fenixguitarra/. 

as obras têm de ser enviadas 
para portugalguitars@gmail. 
-com até às 23.59 horas do dia 10 
de novembro de 2019.

Os jurados Dušan Bogdanović, 
Marco Pereira, antónio Victorino 
d’almeida, artur Caldeira, 
eduardo Fernández e eduardo 
isaac vão selecionar, numa pri-
meira fase, 12 obras que serão 
anunciadas no dia 15 de dezem-
bro, e apresentadas ao vivo no 
dia 14 de janeiro de 2020. 

No dia 15 de janeiro de 2020 
serão conhecidos os premiados e 
terá lugar a cerimónia de entrega 
dos prémios. Serão premiados os 

1.º, 2.º e 3.º classificados e atri-
buído ainda um prémio especial 
para a melhor obra de um com-
positor de nacionalidade por-
tuguesa no valor de 500 euros. 
O 1.º prémio é de 5 mil euros e 
convite para integrar o júri para 
a 2.ª edição do evento; 2.º  é de  3 
mil euros;  e o 3.º  de 2 mil euros.

Aposta na cultura
Para artur Caldeira, membro 

do júri, «a mais valia deste con-
curso é estar aberto a composi-
tores que podem não ser guitar-
ristas. Um evento arrojado que 
o Seixal soube abraçar para des-

mistificar o olhar que se tem da 
guitarra para que novos músicos 
se interessem pelo instrumento». 

a vereadora Manuela Calado 
afirmou: «Queremos que este 
evento seja percussor de outros 
projetos que no futuro possamos 
desenvolver na área da cultura. 
O concurso será uma partilha de 
experiências entre grandes mú-
sicos e os que estão a aprender, 
pois a cultura é para todos. ideia 
que temos vindo a desmistificar 
ao longo dos 40 anos de Poder 
local e que vamos concretizar 
com a realização deste grande 
evento.»  n

Improvisação e iniciação ao jazz
Masterclass proporciona o contacto com o jazz

A Sociedade Filarmónica União Seixalense (SFUS) recebeu, de 13 a 15 de setembro, uma 
Masterclass de Improvisação e Iniciação ao Jazz com o professor Paulo Gaspar.
A formação proporcionou o contacto com o jazz, fornecendo ferramentas de trabalho úteis para o 
estudo da prática musical, bem como a partilha de conhecimentos. 
Participaram músicos de todas as idades e a tocar vários instrumentos.
No final da formação, foi efetuado um pequeno concerto com todos os participantes, de forma a 
apresentar o trabalho realizado.

Concurso internacional de Composição para Guitarra de Portugal 

Seixal promove evento cultural inovador

Dia 12 de outubro, em local a anunciar
MTV Sunset Party com nova data 

A MTV Sunset Party tem nova data de realização. O evento, que iria decorrer no dia 21 de 
setembro, foi adiado face à previsão de condições climatéricas adversas, que impossibilitam 
a montagem do equipamento no local.  Assim, a MTV Sunset Party realiza-se no dia 12 de 
outubro, entre as  16 e as 24 horas, em local a anunciar. Numa organização que alia a MTV 
Portugal e a Câmara Municipal do Seixal, o evento tem entrada gratuita, limitada à lotação do 
espaço. Fica o convite para terminar o verão ao som da melhor música, com DJ de renome.
Afinal, mesmo quando o sol se põe e o verão acaba, a festa continua.
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Página de facebook e instagram 
sob o nome PatyKasagai
Experimentalis confirma talento 
de Ana Patrícia Lapa

Uma exposição de trabalhos de Ana Patrícia Lapa, jovem estudan-
te de Arte com página de autora no facebook e instagram sob o no-
me PatyKasagai, está patente até 25 de setembro no Espaço Arte 
Jovem do Miratejo. A primeira mostra de Ana Patrícia Lapa intitulou-se 
Experimentalis e confirma o talento da jovem que reuniu um conjunto 
forte de desenhos e ilustrações figurativos a cor e a carvão. Os trabalhos 
reunidos nesta primeira mostra de desenhos da artista estão disponíveis 
para aqueles que desejem adquiri-los.

Este verão na Fidalga
Música e cinema ao ar livre
A Quinta da Fidalga, em Arrentela, abriu as portas à música e ao cine-
ma na iniciativa Este Verão na Fidalga, com concertos e sessões de 
cinema, quer no espaço exterior da quinta centenária, quer na Oficina 
de Artes Manuel Cargaleiro. 
Nélia Romão e Luís Almada proporcionaram uma noite de fado, acom-
panhados por Sérgio Costa, na guitarra portuguesa, e Carlos Fonseca, 
na viola de fado.
O cinema chegou no dia 31 de agosto, com uma sessão infantil, à 
tarde, com Lego – O Filme e uma sessão noturna com a exibição de 
Ladrões de Tuta e Meia, filmado na Quinta da Fidalga, do realizador 
Hugo Diogo, que é do concelho do Seixal.
Este Verão na Fidalga continuou no dia 14 de setembro com dois 
eventos  SeixalJazz Marca Vinte que abriram o apetite para a edição de 
2019, que este ano comemora 20 anos de existência: a conferência 
«A Toda a Corda! Os Primeiros Discos de Jazz no Portugal dos Loucos 
Anos 20», com o historiador João Moreira dos Santos e a participação 
de Cláudio Alves na guitarra e voz; e o concerto de Eduardo Cardinho 
Trio, com Eduardo Cardinho no vibrafone, Nelson Cascais no contra-
baixo e Diogo Alexandre na bateria.

O triO do americano 
Kenny Barron, o projeto a qua-
tro do português César Cardoso, 
o quarteto do guitarrista Peter 
Bernstein, o virtuoso ralph 
towner a solo, o quinteto polaco 
de Wojtek Mazolewski, o regresso 
muito ansiado de ricardo toscano 
em formação de trio e a orques-
tra de John Beasley, formação que 
presta tributo ao norte-americano 
thelonious Monk, são os nomes da 
programação do SeixalJazz.

Os concertos decorrem às 22 ho-
ras, entre 17 e 26 de outubro, e os 
bilhetes estão à venda em toda a 
rede ticketline.pt. No final de cada 
espetáculo, os espetadores podem 
ainda conhecer e cumprimentar 
os artistas de cada noite, comprar 
uma foto e obter um autógrafo dos 
músicos.

Presente em formação de trio, 
o pianista Kenny Barron apre-
senta uma interpretação com 

melodias sensíveis e ritmos con-
tagiantes. Apresentando-se num 
quarteto, César Cardoso é autor 
de Interchange, o mais recente ál-
bum do saxofonista e compositor. 
Peter Bernstein integra a cena jazz 
de Nova iorque, a partir de onde 
atingiu renome internacional co-
mo guitarrista e começou a traba-
lhar com músicos de diferentes 
gerações. Guitarrista é ainda ralph 
towner e vem ao Seixal num es-
petáculo a solo, onde dá a desco-
brir a sonoridade que desenvolve 
a partir das suas guitarras de 6 e 
12 cordas.

O quinteto do contrabaixista 
Wojtek Mazolewski ultrapassou 
as fronteiras habituais do jazz 
e inspira plateias em alguns dos 
maiores festivais de indie e rock 
internacionais. Com Géraud Portal 
no contrabaixo e Ali Jackson na 
bateria, ricardo toscano repete 
a presença no cartaz principal do 

festival, trazendo a excelência que 
o jovem saxofonista tão bem de-
monstra enquanto intérprete, tem-
perada pela genuinidade com que 
se entrega às interpretações. No 
último dia, atenção especial para 
a John Beasley Monk’Estra, con-
duzida pelo pianista, compositor 
e arranjador que se apresentou 
com ícones da música como Miles 
Davis, Freddie Hubbard, Dianne 
reeves, Steely Dan, Marcus Miller, 
Christian McBride, Chaka Khan ou 
James Brown. 

Num ano em que o Festival 
internacional de Jazz do Seixal as-
sinala 20 edições, a iniciativa sur-
ge com dose reforçada e entrada 
gratuita no SeixalJazz Clube, com 
a apresentação de mais sete noi-
tes com formações nacionais num 
cartaz que inclui Fragoso Quinteto, 
Daniel Neto Quinteto, Miguel 
rodrigues trio, trio Noa, indra 
trio e Jeffery Davis Quintet. n

Festival internacional de Jazz do Seixal 
entre 17 a 26 de outubro

SeixalJazz recebe seis 
noites de excelência
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Apresentação pública da 36.ª Seixalíada 

Desporto e paz 
de mãos dadas
A umA semana do ar-

ranque oficial da 36.ª edição da 
Seixalíada, ultimam-se os prepa-
rativos para a festa do Desporto 
para Todos. Sob o lema «um 
Projeto Singular, uma Força 
Coletiva», a Seixalíada decorre de 
21 de setembro a 19 de outubro. 

A apresentação pública acon-
teceu no dia 14 de setembro, no 
Parque urbano do Seixal. um 
momento informal que contou 
com um apontamento musical, 
o concerto Dois para Tango, com 
Tânia Lourenço no piano e José 
Rui Fernandes na flauta, que in-
terpretarem temas conhecidos, 
onde não faltou La Cumparsita, de 
Carlos Gardel.

Durante o momento proto-
colar, que contou com a presen-
ça de dirigentes do movimento 
associativo e de Américo Costa, 
em representação da Assembleia 
municipal do Seixal, José Carlos 
Pinto, da Comissão Organizadora 
da Seixalíada, referiu serem 36 
edições de «um projeto agrega-
dor que faz parte da identidade 
do movimento associativo do con-
celho, só possível com o apoio da 
Câmara municipal do Seixal». E 
acrescentou que, durante quatro 
semanas, os equipamentos des-
portivos vão estar em constante 
atividade «com a oferta de mais de 
60 modalidades. Prevemos reali-
zar 180 iniciativas e estima-se que 
participem cerca de 20 mil pes-
soas». Salientou a relevância que 
a iniciativa dá ao desporto adap-
tado para que seja, de facto, in-
clusiva e para todos: «O desporto 

adaptado tem trazido à Seixalíada 
equipas de todo o país.» 

O representante da Comissão 
Organizadora destacou a novi-
dade da edição: «Somos um eco-
evento, fruto da parceria com a 
Amarsul, com vista à redução da 
utilização de garrafas de água de 
plástico, pelo que vamos dinami-
zar várias ações de sensibilização. 
A primeira será na festa de aber-
tura», revelou. 

Hélder Rosa, presidente da 
Associação de Colectividades do 
Concelho do Seixal, destacou a 
abrangência da Seixalíada, «even-
to de cariz popular, referência a 
nível nacional, que resulta do tra-
balho de todos os que acreditam 
na iniciativa: autarquias, forças de 
segurança, movimento associati-
vo e patrocinadores». Expressou 
o desejo de que, «através do des-
porto, a iniciativa junte a popula-
ção do Seixal».

António Santos, presidente da 
união das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
reconheceu o dinamismo da ini-
ciativa que mobiliza milhares de 
pessoas em torno da atividade 
desportiva: «Este é um evento que 
fez história, passou as fronteiras 
do município, é a imagem de mar-
ca do concelho. O autarca referiu 
ainda que «estamos a falar de 37 
anos de história, em 36 edições 
da Seixalíada, nos quais a Câmara 
municipal do Seixal e a Comissão 
Organizadora têm um papel fun-
damental, num projeto único». No 
final, deixou o repto: «Pratiquem 
desporto.»

Em representação da Câmara 
municipal do Seixal, a vereado-
ra maria João macau destacou as 
quatro semanas de duração da 
iniciativa em que «o desporto irá 
estar na rua e nos equipamentos 
desportivos. um projeto que cum-
pre a política municipal de pro-
moção do desporto e da educa-
ção. Com a Seixalíada, cumprimos 
a Constituição da República e o 
direito ao desporto». 

A vereadora falou sobre o facto 
de, este ano, se associar a abertu-
ra da Seixalíada, no dia 21 de se-
tembro, «à comemoração do Dia 
Internacional da Paz, demons-
trando a abrangência da iniciati-
va». Falou ainda sobre a atuação 
municipal ao nível do programa 
de requalificações das coletivida-
des e instalações desportivas «um 
investimento muito significativo, 
através das Grandes Opções do 
Plano, com o qual continuamos 
a afirmar a prática desporti-
va como projeto aberto a todos. 
Esperamos que esta Seixalíada 
seja um sucesso enquanto projeto 
integrador do presente, mas que 
se projeta no futuro».

Fica o convite para que partici-
pe nesta edição. Basta ir a seixa-
liada.net e inscrever-se! n

Dia 21 de setembro, Aldeia de Paio Pires
Festa de abertura 
da 36.ª Seixalíada

Um bom ponto de partida para iniciar a atividade desportiva 
após as férias pode ser a  Festa de Abertura da 36.ª Seixalíada, 
que decorre no dia 21 de setembro, sábado, pelas 16.30 horas, 
na Rua Machado dos Santos, em Aldeia de Paio Pires. A inicia-
tiva integra demonstrações, muitas atividades desportivas e 
lúdicas e também muitas surpresas. 
O evento assinala também o Dia Internacional da Paz, instituído 
pela Organização das Nações Unidas.
Este é também um ecoevento, fruto da parceria com a Amarsul, 
cujo compromisso é reduzir o impacto ambiental e promover a 
gestão adequada de resíduos, designadamente ao nível do uso 
de garrafas de água de plástico durante o evento. 
Venha participar na Seixalíada e na festa do Desporto para 
Todos.

Programa
16.30 horas 
Desfile das bandeiras protocolares, das coletividades 
e dos respetivos atletas 
Partida da Avenida da Aldeia de Paio Pires em direção 
ao local da festa

17.15 horas
Intervenções
Coreografia de dança e apresentação da bandeira 
da Seixalíada
Hastear da bandeira da Seixalíada
Acender da pira

17.45 horas 
Demonstrações
Atividades gímnicas, artes marciais e dança
Atividades desportivas
Futebol, basquetebol, ténis de campo, voleibol, badminton, 
malha, petanca, percursos gímnicos, jogos de mesa,  boccia e 
jogos tradicionais
Atividades lúdico-desportivas
Insufláveis, mikado gigante, xadrez gigante, artes plásticas, 
picadeiro, gincana de bicicletas, torre multiatividades, passeios 
de charrete, habilidades caninas e muitas surpresas

19.30 horas
Encerramento
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A prestigiada prova de atletismo, 
Corta-Mato Cidade de Amora, rea-
liza-se pelo 30.º ano consecutivo e 
acontece no dia 17 de novembro, 
a partir das 9.15 horas, no Parque 
Municipal do Serrado.
A competição que reúne cente-
nas de atletas nos vários esca-
lões é organizada pela Câmara 
Municipal do Seixal e pela Junta de 
Freguesia de Amora, em parceria 
com o movimento associativo con-
celhio, a Federação Portuguesa 
de Atletismo e a Associação de 

Atletismo de Setúbal. 
A prova aberta a atletas de ambos 
os sexos, federados e populares, 
em representação de clubes, es-
colas, coletividades, grupos infor-
mais ou a título individual, integra 
o Troféu de Atletismo do Seixal e os 
Jogos do Seixal. 
A edição conta uma vez mais pa-
ra o apuramento do Europeu da 
modalidade, a realizar-se no dia 8 
dezembro, em Lisboa.
Caso queira correr a emblemáti-
ca prova, as inscrições devem ser 

enviadas para: Junta de Freguesia 
de Amora, Rua 1.º de Maio, Lt. 4, 
2845-125 Amora, pelo telefone 
212 268 730, ou pelo email jfamo-
ra@jf-amora.pt até às 18 horas do 
dia 15 de novembro. 

17 de novembro pelas 9.15 horas, no Parque Municipal do Serrado 
30.º Corta-Mato Cidade de Amora

O plantel da equipa sénior femini-
na do Paio Pires Futebol Clube foi 
apresentado no dia 15 de setem-
bro no Campo do Vale da Abelha, 
em Aldeia de Paio Pires. Numa 
tarde com bancadas bem com-
postas, o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos, esteve presente e saudou 
a direção, técnicos e atletas.
O arranque da temporada 2019/ 

/2020 da equipa do «Aldeia» opôs 
a nova equipa do clube à equipa fe-
minina de sub 19 do Sport Lisboa 
e Benfica, que conta no seu plan-
tel com seis atletas internacionais 
portuguesas de sub 19 e seis atle-
tas internacionais sub 17.
O resultado foi a primeira derro-
ta da temporada, por 1-3, tendo 
Pipa, Santana e Kika marcado pa-
ra a formação visitante; e Keisy, a 

responsável pelo único golo paio-
pirense, igualado a partida logo 
no início da segunda parte. Um 
jogo muito físico e de grande en-
trega por ambas as equipas, em 
resultado do qual o PPFC conside-
ra serem «estes testes de grande 
pressão física e mental que nos 
irão fazer evoluir a cada treino, a 
cada jogo».

Apresentação da equipa sénior feminina do «Aldeia»
Paio Pires Futebol Clube defrontou 
Sport Lisboa e Benfica

Clube Recreativo e Desportivo de Miratejo
Gala demonstra vitalidade

O Clube Recreativo e Desportivo de Miratejo (CRDM) terminou a sua épo-
ca desportiva da melhor forma, ao realizar a gala de encerramento das 
atividades, no dia 6 de julho, no seu polidesportivo, com a participação 
de 72 atletas de ginástica rítmica, danças de salão, hip hop, taekwondo 
e zumba. O público presente, cerca de 200 pessoas, não se fez rogado 
para acarinhar com aplausos os seus desportistas de eleição.
Entretanto, as atletas de ginástica rítmica do clube também participa-
ram na última competição da época, o Summer Starts IX International 
Touranaments, nos dias 27 e 28 de julho. As atletas e as treinadoras 
Carla Andrade e Susana Alves estão de parabéns pelas excelentes clas-
sificações, pois todas regressaram a casa com medalhas ao peito.
Obtiveram o 1.º lugar em conjunto babies, em conjunto iniciadas e con-
junto juvenis.

Clube de Canoagem de Amora
Pódios nacionais e internacionais

João Duarte, atleta do Clube de Canoagem de Amora (CCA), venceu, em 
K1 1000 metros, a Regata Internacional Olympic Hopes 2019, que de-
correu em Bratislava, na Eslováquia, entre 13 e 15 de setembro. O atleta 
alcançou ainda o 4.º lugar na Final B K1 500 metros.
Nesta prova internacional de grande relevo nos escalões mais jovens 
outros atletas do CCA também se destacaram: Pedro Casinha foi vice- 
-campeão de K1 200 metros; e Hugo Martins ficou no 6.º lugar na Final B 
K1 1000 metros.
Destaque ainda para o 4.º lugar conquistado pela equipa João Duarte, 
Hugo Martins, Pedro Casinha e Sandro Matias na Final B K4 500 metros 
e na Semifinal K4 200 metros. Decorreu também em Gemeses, nos dias 
14 e 15 de setembro, a Final Nacional das Primeiras Pagaiadas, em que 
David Marques obteve o 1.º lugar em K1 Infantil e Carolina Cardoso o 2.º 
lugar em C1 Infantil Feminino.
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O NúcleO do Sporting clube de 
Portugal do Seixal (NScPS) completou o pri-
meiro ano de existência com um almoço no 
restaurante Mundet Factory, no dia 24 de 
agosto, em que compareceram diversos as-
sociados, veteranos do clube e as glórias do 
hóquei em patins leonel Fernandes e António 
Ramalhete, assim como representantes de 
núcleos congéneres de Sesimbra, Quinta 
do conde, Alenquer, carapinheira, Marinha 
Grande, Penacova, Setúbal e Sacavém, num 
total de 130 pessoas.

A constituição deste núcleo sportinguista 
tem como principal objetivo a implementa-
ção de um museu dedicado a Albano Narciso 
Pereira, um dos famosos cinco violinos eter-
namente celebrados nas memórias do clube. 
Nascido no Seixal, onde começou a jogar fu-
tebol no Seixal Futebol clube e passado pelo 
Barreirense, Albano voltou ao clube da terra 
onde foi descoberto pelo Sporting, clube onde 
jogou 443 jogos, marcou 252 golos e contri-
buiu para a conquista de oito campeonatos 
nacionais, quatro taças de Portugal e dois 
campeonatos de lisboa.

Presente na iniciativa, o vereador do pelou-
ro do Desporto da câmara Municipal do Seixal 
saudou «a intenção de criar um museu dedi-
cado a Albano Narciso Pereira por homens 
e mulheres do concelho de coração sportin-
guista, que desta forma prestam justa home-
nagem à memória de um grande seixalense 
e desportista». José carlos Gomes enfatizou 
a criação pelo núcleo de secções desportivas 
para participarem e promoverem a vida des-
portiva no concelho e recordou «a atribuição 
pela câmara Municipal do Seixal de um espa-
ço digno do nome de Albano Narciso Pereira 
e do Sporting clube de Portugal, virado para 
a baía e para a Rua Paiva coelho, situado no 
núcleo urbano antigo do Seixal», um edifício 
valorizado com um projeto de arquitetura 

realizado com o apoio da autarquia e que «ire-
mos certamente continuar a apoiar».

O NScPS colaborou com a câmara Muni-
cipal do Seixal e a União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires na 
realização de torneios de xadrez e voleibol 
de praia, no âmbito das Festas Populares 
de S. Pedro. Ainda este ano, organiza para a 
Seixalíada torneios das mesmas modalidades 
e outro de setas e  participa no evento nas mo-
dalidades de basquetebol feminino, ténis de 
mesa, atletismo  e  natação. 

Vanda carvalho representou a União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires. congratulou o núcleo pelo pri-
meiro ano de existência e assinalou as co-
laborações já desenvolvidas, sublinhando a 
«nossa disponibilidade para apoiar os pro-
jetos que pensem desenvolver». em repre-
sentação da Assembleia Municipal do Seixal, 
Américo costa disse que «no nosso município 
tratamos de igual modo as coletividades cen-
tenárias e aquelas mais recentes, todas são 
representantes do povo do Seixal e merecem 
o nosso apoio».

O presidente da direção do NScPS, carlos 
Sevilha, considerou os núcleos a «extensão 
privilegiada dos órgãos sociais do clube» e 
elencou os projetos e atividades que estão 
presentemente em curso, os objetivos cum-
pridos e os que falta ainda cumprir. entre 
estes, destaque para a comemoração do ani-
versário do nascimento de Albano Narciso 
Pereira, que irá decorrer em dezembro; a 
criação de um troféu de mérito dirigido a des-
portistas, técnicos ou dirigentes com o nome 
da velha glória; e um torneio de hóquei em 
patins com o nome de leonel Fernandes. O di-
rigente enfatizou ainda que «unir o Sporting», 
mensagem frequente da atual direção do clu-
be, «faz-se com ações concretas e é isso que 
estamos aqui a fazer». n

NASciDA eM 1992, a Associação 
de Reformados, Pensionistas e idosos 
de Arrentela (ARPiA) assinalou o 27.º 
aniversário no dia 20 de agosto. A co-
memoração incluiu uma sessão sole-
ne e um lanche e recebeu atuações do 
Grupo coral e instrumental Além Terra, 
com sede na instituição, e do Grupo 
coral e instrumental cantar D’Amigo, 
da Associação Unitária de Reformados, 
Pensionistas e idosos do casal do Marco.

A sessão solene de aniversário foi diri-
gida por Fernando castanho, presidente 
da assembleia-geral da instituição. Na 
sua intervenção, Joaquim Gaudêncio, pre-
sidente da direção da ARPiA, defendeu 
a subida do salário mínimo, alertando 
que «é um referente para o aumento de 
pensões e reformas» e denunciou que as 
anteriores atualizações não correspon-
deram a uma atualização das mesmas, 
com consequências na qualidade de vida 
e condições de subsistência dos idosos.

O dirigente assegurou a sua «dedicação 
aos idosos desta casa» e referiu duas doa-
ções de associados que, através do ano-
nimato, procuraram apoiar o funciona-
mento regular da instituição e assegurar 
a compra de um fogão para a cozinha da 
instituição. Joaquim Gaudêncio alertou 
ainda para a necessidade de «novos só-
cios, mais jovens e com força de vontade, 
que venham para esta casa fazer melhor  
do que nós», concluiu.

em representação da confederação 
Nacional de Reformados, Pensionistas 
e idosos (MURPi), Joaquim Gonçalves 
homenageou os homens e mulheres que 
após o 25 de Abril de 1974 deram início 
ao movimento associativo de idosos e 
reformados com objetivos de defender 

e exigir os direitos da população idosa: 
pensões dignas e serviços de saúde e de 
segurança social públicos e para todos.

«As gerações seguintes devem muito 
às que viveram tempos mais difíceis, lu-
taram contra o fascismo e fizeram o 25 
de Abril, pelo que nenhum gesto de reco-
nhecimento ou apoio que lhes seja con-
cedido é mais do que um dever de todos 
nós», salientou o presidente da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires. António Santos assegurou 
ainda o apoio da junta «sempre que preci-
sarem», homenageou a direção da ARPiA 
e salientou a força «dos seus trabalhado-
res, dedicados ao serviço social».

Manuela calado esteve presente em 
representação da câmara Municipal do 
Seixal. A vereadora do Desenvolvimento 
Social sublinhou «as muitas dificuldades 
que estas instituições sociais atravessam 
e que os dirigentes destas associações, 
com grande dedicação, tentam combater» 
e lembrou que «foi o Poder local e as po-
pulações quem ergueu estas casas e são 
eles que as mantêm em funcionamento». 

Manuela calado lamentou que «a 
Segurança Social continue a definir cada 
vez mais exigências e um crescente nú-
mero de entraves ao funcionamento des-
tas casas, ainda que apoie cada vez me-
nos as instituições, de quem deveria ser 
parceira. A câmara Municipal do Seixal 
reconhece a necessidade de respostas 
dignas e com qualidade para os nossos 
idosos, mas sempre procurará estar do 
lado das soluções e não dos problemas, 
porque está quotidianamente ao vosso 
lado e conhece a urgência das situações 
a que dão resposta», assegurou ainda a 
vereadora .  n

Museu dedicado a Albano Narciso 
Pereira é projeto ambicioso
Núcleo do Sporting 
Clube de Portugal do 
Seixal completa um ano

Associação de Reformados, 
Pensionistas e idosos de Arrentela
Respostas sociais 
de qualidade para 
os nossos idosos
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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
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Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados
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07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30
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Sublinhados: com partidas de Setúbal, os restantes partem de Coina

(*) n Partida do Fogueteiro

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

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

808 203 050 TRANSTEjO  

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

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

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

Proteção Civil Municipal 
| 212 275 681

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

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 
Abreu Cardoso   7
Fonseca   8
Nurei   9
Romana 10
Seruca Lopes 11
Foros de Amora  12
Fogueteiro 13
Silva Carvalho 14
Quinta da Torre 15
Central da Amora 16
Vale Bidarra  17
Do Vale  18
Novais 19
Além Tejo 20

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
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FESTA DE ABERTURA
21 DE SETEMBRO, 16.30 HORAS
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-----------------------------

Festa 
de abertura 
da 36.ª 
Seixalíada

A 36.ª Seixalíada tem a sua festa de abertura no Dia Internacional da Paz, 21 de setembro, 
sábado, às 16.30 horas, na Rua Machado dos Santos, em Aldeia de Paio Pires. A iniciativa 
integra demonstrações e atividades desportivas, lúdicas e muitas surpresas e dá inicio a 
um calendário intenso de Desporto para Todos que é uma marca distintiva do concelho 
do Seixal.

Entre as demonstrações de modalidades, a iniciativa conta com atividades gímnicas, 
artes marciais e dança; mas inclui também a possibilidade de experimentar atividades 
desportivas como o futebol, basquetebol, ténis de campo, voleibol, badminton, percursos 
gímnicos, jogos de mesa, boccia e jogos tradicionais, entre outros; e atividades lúdico-
desportivas, caso de insufláveis, mikado gigante, xadrez gigante, artes plásticas, picadeiro, 
gincana de bicicletas e uma torre multiatividades.

A festa de abertura da 36.ª Seixalíada é um ecoevento, em resultado de uma parceria com 
a Amarsul, assumindo o compromisso de reduzir o impacto ambiental e de promover a 
gestão adequada de resíduos, designadamente ao nível do uso de garrafas de água de 
plástico durante o  evento. 

Dia Mundial da Música
No dia 1 de outubro, Pedro Jóia sobe ao palco do auditório municipal para 
comemorar Dia Mundial da Música no concelho do Seixal. O guitarrista atua 
a partir das 21.30 horas acompanhado por José Salgueiro, percussionista que 
integra os Lokomotiv de Carlos Barretto e que já acompanhou Jóia ao vivo e 
em registo discográfico.
A música de Pedro Jóia nasceu do seu amor pelo som da guitarra e pela 
tradição portuguesa, já bem expresso em «Guadiano», álbum de estreia 
do instrumentista datado de 1996. Sem nunca abandonar esta tradição, o 
músico procurou o diálogo com outras sonoridades, explorando igualmente 
inspiração na música do Brasil, África ou Espanha, assim como no jazz, 
influências que contribuíram para o desenho de uma linguagem para a 
guitarra altamente personalizada e original.
Dia 1 de outubro, a música celebra-se no Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal. Venha celebrar connosco.

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

Concerto gratuito 
de Kika Cardoso

No âmbito de uma política de descentralização cultural que procura promover 
espetáculos culturais em todas as freguesias do concelho, a Câmara Municipal 
do Seixal promove o espetáculo de Kika Cardoso que vai decorrer no Parque 
Urbano de Fernão Ferro no sábado, dia 28 de setembro, a partir das 21 horas, 
com entrada livre.
Kika Cardoso é o nome artístico de Ana Paula Cardoso, cantora com um tom 
seguro, melodioso e cheio de soul, que encontra inspirações nas sonoridades 
da pop e do rock. 
Se os mais distraídos não se renderam de imediato à sua voz aquando da 
vitória no concurso de talentos The X Factor ou das colaborações que 
desenvolveu com Nuno Gonçalves (The Gift), Darko ou Black Mamba, o álbum 
de estreia da cantora foi suficiente para revelar a sua capacidade criativa e 
vocal, versátil a cantar em português e inglês. Uma capacidade que também 
revela ao vivo, pontuando as suas atuações com uma carga emocional forte e 
uma enorme entrega à música e ao público.



27 set. sexta
___________________________
Das 14 às 17.30 horas
Dia Mundial do Coração: Seja Um 
Herói – Faça Uma Promessa!
Grávidas, puérperas e bebés
Org.: Câmara Municipal do Seixal 
e Agrupamento de Centros de Saúde Almada-
Seixal – Unidade de Cuidados Continuados do 
Seixal
Quinta da Fidalga, frente ribeirinha do Seixal 
e Baía do Seixal

___________________________
21.30 horas
VEIA – Elisa Rodrigues & Isabel 
Rato
Música jazz . M/ 6 anos . Ingresso (7)
Cinema S. Vicente

28 set. sábado
___________________________
Das 9 às 24 horas
6.ª Jornada da Taça de Portugal
Dança Desportiva – Standard e Latinas
Org.: Associação de Setúbal de Dança Des-
portiva
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha
___________________________
Das 9.30 às 18.30 horas
1.ª Festa do Bem-Estar Animal
Adoção de animais; Workshops; Demonstra-
ções; Espaço das associações/entidades
Org.: Câmara Municipal do Seixal e Junta 
de Freguesia de Amora
Parque Municipal do Serrado
___________________________
Das 10 às 12 horas
1.º Encontro Tempo de Jogar 
Capoeira
36.ª Seixalíada
Org.: Centro Cultural e Desportivo das Paivas
Zona ribeirinha de Amora
___________________________
Das 10 às 18 horas
Festa da Criança 2019
Org.: Câmara Municipal do Seixal 
e Os Pioneiros de Portugal
Parque Urbano das Paivas
___________________________
Das 10.30 às 12.30 horas
Aulas de Tai Chi e Chi Kung
36.ª Seixalíada
Org.: Associação para o Desenvolvimento 
Sócio-Cultural e Desportivo de Belverde 
e Unisseixal
Parque Municipal do Serrado

___________________________
10.30, 11.30, 15 e 16 horas
Uma Olaria Romana a Descobrir
Jornadas Europeias do Património 
2019
Visita temática . Gratuito
Núcleo da Olaria Romana da Quinta 
do Rouxinol

___________________________
Das 10.30 às 12.30 horas
Património Industrial – Em Busca 
de Sustentabilidade
Jornadas Europeias do Património 2019
Visita temática . Inscrição (3)
Org.: Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa e Ecomuseu 
Municipal do Seixal
Extensão na Fábrica de Pólvora de Vale 
de Milhaços
___________________________
Das 14.30 às 18.30 horas
5.º Torneio de Xadrez Sílvio Soares
36.ª Seixalíada
Associação Náutica do Seixal
___________________________
Das 17 às 18.30 horas
Tipografando com... João Alves Dias
Jornadas Europeias do Património 2019
Entrada livre
Extensão no Espaço Memória Tipografia 
Popular do Seixal
___________________________
17.30 horas
Peças Unem Pessoas: Oficinas 
de Jogos de Estratégia
Parceria: Clube de Estratégia do Seixal
Biblioteca Municipal do Seixal

___________________________
Das 18 às 20 horas
Rampa da Mundet III
36.ª Seixalíada
Atletismo
Org.: Casa do Benfica do Seixal
Rua Albano Narciso Pereira, Seixal
___________________________
21.30 horas
Trio Odemira – 60 Anos de Carreira
Música . M/ 6 anos . Ingresso: 6 euros
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

___________________________
Kika Cardoso
21.30 horas
Parque Urbano de Fernão Ferro

29 set. 
domingo
___________________________
Das 9 às 12.30 horas
Torneio de Atletismo Histórico – 
1.ª Jornada
36.ª Seixalíada
Org.: Grupo Desportivo do Cavadas, Casa Povo 
de Corroios e Associação de Paralisia Cerebral 
Almada-Seixal
Complexo Municipal de Atletismo 
Carla Sacramento

seixal
acontece
20 set. sexta
___________________________
21.30 horas
Corpus Dance Show
Dança . M/ 3 anos . Ingresso: 3 euros (4)
Org.: Centro Cultural e Recreativo 
do Alto do Moinho
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

21 set. sábado
___________________________
9 horas
Dia da Baía do Seixal – Limpeza da 
Faixa Costeira
Semana Europeia da Mobilidade 2019
Inscrição (5)
Org.:  Plataforma Seixal Ambiental e Câmara 
Municipal do Seixal
Parque da Quinta dos Franceses

___________________________
15 horas
38.º Encontro de Corais Alentejanos 
do Concelho do Seixal
Música . M/ 6 anos . Entrada livre
Org.: Comissão Organizadora dos Encontros 
Corais, Câmara Municipal do Seixal e juntas 
de freguesia do concelho
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal

___________________________
Das 16.30 às 19.30 horas
Festa de Abertura da 36.ª Seixalíada
Rua Machado dos Santos, Aldeia de Paio Pires

___________________________
16.30 horas
Hora do Conto
Semana Europeia da Mobilidade 2019
Animação de leitura
Biblioteca Municipal do Seixal
___________________________
17.30 horas
Plim, Plão, Toca no Coração!
Ritmos e melodias para pais e bebés
Bebés dos 12 aos 23 meses
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

22 set. 
domingo 
___________________________
8 horas
Zerumboss
36.ª Seixalíada
Airsoft
Org.: Associação dos Amigos do Pinhal 
do General
Vale Longo e Pinhal do Lima, Fernão Ferro
___________________________
9 horas
Passeio Amigos de Amora
36.ª Seixalíada
Canoagem de turismo
Org.: Clube de Canoagem de Amora
Zona ribeirinha de Amora

Passeio de Cicloturismo
Semana Europeia da Mobilidade 2019 e 36.ª 
Seixalíada
Partida: Centro de Solidariedade Social 
de Pinhal de Frades
___________________________
10 horas
Aula Aberta de Canoagem ANS
36.ª Seixalíada
Org.: Associação Náutica do Seixal
Praia do Seixal

Manhã Zen
36.ª Seixalíada
Atividades gímnicas
Org.: Centro Cultural e Recreativo 
do Alto do Moinho e Move On Fitness & Pilates
Quinta da Fidalga
___________________________
16 horas
…num Farol 
Teatro . M/ 3 anos . Ingresso: 5 euros
Org.: Animateatro 
Cinema S. Vicente

25 set. quarta
___________________________
Das 9.15 às 13.15 horas
Oficinas Empresariais – Cafés 
Temáticos
Networking – A Arte de Semear Relações!
Micro e pequenas empresas e pessoas com 
uma ideia de negócio
Gratuito . Inscrição (6)
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal
___________________________
18 horas
Aulas Abertas de Xadrez
36.ª Seixalíada
Org.: Independente Futebol Clube Torrense
Pavilhão Municipal Torre da Marinha

___________________________
19 horas
2.ª Aula Livre para a População – 
Gōjūryū Karatedō
Escola de Gōjūryū Karatedō – Marco Cruz

26 set. quinta
___________________________
Das 10.30 às 12.30 horas
3.º Convívio de Corfebol Adaptado
36.ª Seixalíada
Org.: Centro Cultural e Recreativo 
do Alto do Moinho
Pavilhão Municipal Alto do Moinho



___________________________
Até 25 de setembro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
A Ação Repressiva do Estado Novo 
na Vida e Obra de José Régio
Exposição
Biblioteca Municipal do Seixal
De segunda a sexta-feira, das 10 às 20 horas
Exposição de Ana Patrícia Lapa
Espaço Arte Jovem, Miratejo
___________________________
Até 29 de setembro
Bandeiras da Liberdade’19
Exposição coletiva de artistas plásticos da 
ARTES – Associação Cultural do Seixal
Org.: ARTES – Associação Cultural do Seixal
Parque da Quinta dos Franceses

___________________________
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
Exposição
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

___________________________
Até 18 de outubro
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 19 de outubro
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas
D. Quixote
Exposição de pintura de Pereira da Silva
Galeria Municipal de Corroios
___________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 20 horas
Sábado, das 14.30 às 20 horas
Brincar Livre
Bebés dos 6 aos 36 meses, acompanhados 
por um adulto
Biblioteca Municipal do Seixal
___________________________
De terça a sexta-feira, às 10.30 e 16.30 horas
A Montanha de Livros Mais Alta 
do Mundo, de Rocio Bonilla – 
Hora do Conto
Ler para Crescer – Ateliê 
complementar à Hora do Conto
Dos 4 aos 12 anos . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

___________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas 
e das 14 às 17 horas
A Cortiça na Fábrica: a Preparação
Exposição de longa duração
Núcleo da Mundet – Edifício das Caldeiras 
de Cozer

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

Barcos, Memórias do Tejo
Exposição de longa duração
Núcleo Naval

1) Inscrição: 210 976 112 | ecomuseu.se@cm-
seixal.pt
2) Inscrição: 210 976 100 | biblioteca.junior@
cm-seixal.pt
3) Inscrição: ih4future@campus.fct.unl.pt
4) Reservas/informações: 929 177 723
5) Inscrição: seixalambiental@gmail.com ou 
seixal.limpo@cm-seixal.pt
6) Inscrição até dois dias antes da data da ses-
são: desenvolvimento.economico@cm-seixal.pt
7) Ingresso: 5 euros (50 % de desconto para 
jovens até 25 anos, reformados e funcionários 
das autarquias do Seixal)
8) Inscrição: seixal.limpo@cm-seixal.pt
9) Ingresso: 8 euros (50 % de desconto para 
jovens até 25 anos,reformados e funcionários 
das autarquias do Seixal)

____
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt

___________________________
9.30 horas
VIII Pedalada pela Baía do Seixal
Semana Europeia da Mobilidade 2019
Inscrição (8)
Partida: Estação fluvial da Transtejo
___________________________
Das 10 às 19 horas
Workshop Interdanças
36.ª Seixalíada
Org.: Casa Povo de Corroios e Judo Clube 
do Sul
Quinta da Fidalga
___________________________
Das 14.30 às 19 horas
Com as Mãos na Massa – do Moinho 
à Mesa
Jornadas Europeias do Património 2019
Oficina . Ingresso: 5 euros/adulto e 3,5 euros/
criança
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios 
e Moinhos Vivos (Palmela)
___________________________
16 horas
A Ilha Encantada
Teatro . M/ 3 anos . Ingresso: 5 euros
Org.: Animateatro
Cinema S. Vicente

1 out. terça
___________________________
Das 9.30 às 11.30 horas
Aulas de Tai Chi e Chi Kung
36.ª Seixalíada
Org.: Associação para o Desenvolvimento 
Sócio-Cultural e Desportivo de Belverde 
e Unisseixal
Parque Urbano das Paivas

___________________________
21.30 horas
Pedro Jóia
Música . M/ 6 anos . Ingresso (9)
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

2 out. quarta
___________________________
16 horas
Sessão Pública de Apresentação 
da Residência MArt na Casa-animal, 
com Musa paradisiaca
Entrada livre
Org.: Musa paradisiaca e Ecomuseu Municipal 
do Seixal
Extensão na Fábrica de Pólvora 
de Vale de Milhaços 

e ainda…
19 set a 3 out.
___________________________
21 e 22 de setembro, sábado e domingo
Das 9 às 21 horas
Torneio Aberto
36.ª Seixalíada
Ténis de mesa
Org.: Independente Futebol Clube Torrense
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

Das 16 horas de sábado às 16 horas 
de domingo
24 Horas de Taekwondo
36.ª Seixalíada
Org.: Clube Recreativo e Desportivo 
de Miratejo
Pavilhão Desportivo Escolar Pedro Eanes 
Lobato
___________________________
21 e 28 de setembro, sábado
16.30 horas
Arca de Histórias
Dos 4 aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal
___________________________
22 e 29 de setembro, domingo
10 horas
Área de Participação do Seixal
36.ª Seixalíada
Várias atividades desportivas
Parque da Quinta dos Franceses
___________________________
De 24 a 26 de setembro e de 1 a 31 de outubro
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 e das 14.30 
às 16.30 horas
A Pé pelo Concelho
Visitas temáticas . Grupos . Inscrição (1)
Núcleos urbanos antigos do concelho

___________________________
De 24 a 26 de setembro e de 2 a 31 de outubro
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

___________________________
28 e 29 de setembro, sábado e domingo
Das 8 às 22 horas
Torneio de Patinagem Artística
36.ª Seixalíada
Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional

Das 13 às 17.30 horas
Regata de Vela Ligeira 
da 36.ª Seixalíada
Org.: Associação Náutica do Seixal
Baía do Seixal
___________________________
De 28 de setembro a 31 de dezembro
Drive in Arte’13
Exposição de pintura de grande formato
Inauguração dia 28 de setembro, sábado, 
às 21 horas
Estrada Nacional 10, Paivas, Amora

___________________________
De 1 a 25 de outubro
De terça a sexta-feira, das 10 às 11.30 
ou das 14.30 às 16 horas
Um Perna-longa no Moinho
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios
___________________________
De 1 a 31 de outubro
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 e das 14.30 
às 16.30 horas
Dominó dos Cereais
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios



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

Trio Odemira – 
60 anos de carreira
O Trio Odemira apresenta, no final de setembro, um concerto comemorativo 
dos 60 anos de carreira. Conjunto incontornável no percurso da música 
portuguesa ao longo de mais de meio século, o Trio Odemira tem mais de 1000 
canções gravadas e já deu 14 voltas ao mundo para as apresentar, constituindo 
um desses casos raros de músicos que atravessam gerações e põem famílias 
inteiras a entoar as suas melodias e a celebrar em conjunto aquele que é um 
dos mais consistentes legados da música nacional.  
Carlos Costa, Júlio Costa e Mingo Rangel são os elementos que integram o Trio 
Odemira, formação que construiu uma carreira artística assente em valores 
de amizade, honestidade, dedicação e perseverança. E, claro, muito talento. 
Para conferir já no dia 28 de setembro, a partir das 21.30 horas, no Auditório 
Municipal.

Concerto de Elisa 
Rodrigues e Isabel Rato 
Elisa Rodrigues e Isabel Rato apresentam no Cinema S. Vicente um concerto que alia dois 
talentos singulares do panorama jazzístico nacional. Um espetáculo em que sobressaem 
as suas interpretações individuais e a harmonia desenhada pelo conjunto dos seus 
talentos.
O projeto nasceu da empatia pessoal entre as duas, transferida para o domínio da música, 
e resulta num encontro feliz de dois talentos que têm no jazz um ponto de partida e na 
liberdade de interpretação uma estação de chegada. 
O entendimento entre Isabel e Elisa permitem à música fluir, revisitando temas mais 
ou menos conhecidos do grande público de maneira muito natural e solta, com uma 
sonoridade quente, mas crua e sem artifícios, focada no essencial e sem distrações. Voz e 
piano, apenas, num pulsar intenso e apaixonado.
No dia 27 de setembro, sexta-feira, às 21.30 horas, no Cinema S. Vicente.

equipamentos 
municipais
--------------------------------------------------------
Auditório Municipal
Fórum Cultural do Seixal
Quinta dos Franceses, Seixal
T. 210 976 103 - 915 635 090 
(reservas)
--------------------------------------------------------
Biblioteca Municipal do Seixal
Quinta dos Franceses, Seixal
T. 210 976 100
Núcleo de Amora
Largo da Rosinha, Amora
T. 210 976 165
Núcleo de Corroios
Rua 1.º de Maio 13, Corroios
T. 210 976 180
--------------------------------------------------------
Centro de Apoio ao Movimento 
Associativo Juvenil
Rua Paiva Coelho 34, Seixal
T. 212 275 674
--------------------------------------------------------
Centro de Recolha Oficial de 
Animais de Companhia do Seixal
Av. da República 175, Arrentela
T. 210 976 200

--------------------------------------------------------
Cinema S. Vicente
Av. General Humberto Delgado, 
20 A, Aldeia de Paio Pires
T. 210 976 103 ou 915 635 090 
(dias úteis)

--------------------------------------------------------
Complexo Municipal de Atletismo 
Carla Sacramento
Av. Seixalíada, Cruz de Pau
T. 210 976 120

--------------------------------------------------------
Ecomuseu Municipal do Seixal
Núcleo da Mundet
Serviços centrais e exposições
Praça 1.º de Maio, Seixal
T. 210 976 112
Espaço Memória - Tipografia 
Popular do Seixal
Praça Luís de Camões 39-41, Seixal
Extensão Campo Arqueológico 
da Quinta de S. Pedro
Rua da Quinta de S. Pedro, Corroios

Extensão da Fábrica de Pólvora 
de Vale de Milhaços
Av. Fábrica da Pólvora, Vale de 
Milhaços
Núcleo da Olaria Romana 
da Quinta do Rouxinol
Rua Rouxinol, Miratejo
Núcleo da Quinta da Trindade
Av. MUD Juvenil, Seixal
T. 210 976 133
Núcleo Moinho de Maré de Corroios
Rua Rouxinol, Miratejo
T. 212 540 467
Núcleo Naval
Av. República, Arrentela
T. 210 976 176

--------------------------------------------------------
Espaço Arte Jovem
Largo do Mercado, Miratejo
T. 212 275 684

--------------------------------------------------------
Estação Náutica Baía do Seixal
Cais de acostagem
Av. Dom Nuno Álvares Pereira, Seixal
T. 919 306 580

--------------------------------------------------------
Galeria de Exposições Augusto Cabrita
Quinta dos Franceses, Seixal
T. 210 976 105
Galeria Municipal de Corroios
Rua Cidade de Leiria 1A, Corroios
T. 915 633 228

--------------------------------------------------------
Oficina da Juventude do Miratejo
Largo do Mercado, Miratejo
T. 212 275 684

-------------------------------------------------------
Parque Desportivo Municipal 
da Verdizela
Av. Verdizela, Verdizela
T. 210 976 155

--------------------------------------------------------
Pavilhão Desportivo Escolar 
Alfredo dos Reis Silveira
Av. 25 de Abril, Torre da Marinha
T. 212 271 627

--------------------------------------------------------
Pavilhão Desportivo Escolar 
António Augusto Louro
Av. Vale da Romeira, Arrentela
T. 212 277 200 ou 910 017 954

--------------------------------------------------------
Pavilhão Desportivo Escolar 
Manuel Cargaleiro
Rua Bento de Moura Portugal, 
Fogueteiro
T. 210 131 948

--------------------------------------------------------
Pavilhão Desportivo Escolar 
Pedro Eanes Lobato
Praceta Joaquim Pinto Malta, Amora
T. 212 211 020

--------------------------------------------------------
Pavilhão Municipal da Torre da 
Marinha
Rua Independente Futebol Clube 
Torrense, Torre da Marinha
T. 210 976 138

--------------------------------------------------------
Pavilhão Municipal do Alto 
do Moinho
Rua João de Deus 24, Alto do 
Moinho
T. 210 976 240

--------------------------------------------------------
Piscina Municipal de Amora
Rua Domingos Bomtempo, Cruz 
de Pau
T. 210 976 125

--------------------------------------------------------
Piscina Municipal de Corroios
Av. Rui Grácio, Santa Marta do 
Pinhal
T. 210 976 130

--------------------------------------------------------
Pista Municipal de Aeromodelismo
Av. Vieira da Silva, Santa Marta do 
Pinhal
T. 210 976 120

---------------------------------------------------------
Posto Municipal de Turismo
Rua Sociedade União Seixalense, 
Seixal
T. 212 275 732

--------------------------------------------------------
Quinta da Fidalga
Av. da República, Arrentela
T. 212 275 637 (serviços centrais)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro
Av. da República, Arrentela
T. 210 976 108

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

13.ª edição 
do Drive In Arte
A partir de 28 de setembro e até ao final do ano, a 13.ª edição do Drive In Arte 
transforma a Estrada Nacional 10 numa galeria a céu aberto. A iniciativa procura 
divulgar jovens artistas do concelho e em boa hora o faz, uma vez que volta 
a reunir um conjunto impressionante de trabalhos feitos por talentos muito 
promissores no domínio das artes plásticas.
A Câmara Municipal do Seixal é a promotora desta iniciativa que permite a estes 
jovens expor os seus trabalhos a um público maior do que aquele que usualmente 
atravessa as portas de uma galeria de arte. Também o formato em grandes 
dimensões, possível pela ampliação dos trabalhos originais, dá bem a ideia do 
tamanho da arte destes jovens. Enorme. 
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