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Galeria de arte 
ao ar livre 
Pedro Roque bisa 
vitória no Drive 
in Arte 15

 
Festival Internacional 
SeixalJazz decorre de
17 a 26 de outubro 
Melhor jazz nacional 
e estrangeiro no Seixal
Destacável

 
 

 
 1.ª Festa 

do Bem-Estar Animal
Evento promove 
as boas práticas 9

 

16, 17

3 a 17 de outubro

Festa de Abertura da 36.ª Seixalíada

Duas mil pessoas demonstram 
força coletiva do projeto

Alívio da carga fiscal
para as famílias do concelho
Câmara Municipal do Seixal 
reduz IMI pelo 5.º ano consecutivo
A redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), 
o lançamento de derrama e a participação percentual no IRS 
para 2020 foram temas da 4.ª sessão ordinária da Assembleia 
Municipal do Seixal, que decorreu nos Serviços Centrais da 
Câmara Municipal do Seixal, no dia 20 de setembro.     7
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Portugal Cultura e Recreio 

Construção do pavilhão 
com apoio municipal

O Seixal, enquanto coordenador do 
Movimento Municípios pela Paz, 
participou, no dia 12 de setembro, 
numa reunião com o município de 
Setúbal e o Conselho Português 
para a Paz e Cooperação (CPPC), 
para abordar questões relaciona-
das com o próximo Encontro pela 
Paz, a realizar em 2020 na cidade 
sadina.
Esta reunião preparatória come-
çou a delinear a estratégia de 
preparação do Encontro pela Paz 

2020, ficando já agendada nova 
reunião para o dia 23 de outubro, 
na Casa da Paz, na qual participa-
rão as organizações que prepara-
ram e dinamizaram o encontro de 
2018, com o objetivo de prosseguir 
a preparação do evento.
Da Câmara Municipal do Seixal, 
estiveram presentes o presiden-
te Joaquim Santos e a vereado-
ra Manuela Calado, a Câmara 
Municipal de Setúbal esteve re-
presentada pela presidente Maria 

das Dores Meira e pelo vereador 
Ricardo Oliveira. Do CCPC esteve 
Ilda Figueiredo, a presidente da 
direção nacional, acompanhada 
de outros dirigentes do CPPC.

Reunião de organizadores da iniciativa
Preparação do Encontro pela Paz 2020

No âmbito do Plano de 
investimentos de Equipamentos 
Desportivos do Seixal, prosse-
guem as obras de requalifica-
ção das instalações do Portugal 
Cultura e Recreio (PCR), por 
fases, com o apoio da Câmara 
municipal do Seixal.

As intervenções já realizadas 
representam um investimen-
to municipal de 139 291 euros, 
verba destinada à requalificação 
do edifício-sede da coletividade, 
ginásio e balneários, substitui-
ção da cobertura, colocação de 
lâmpadas LED e implementação 
de bombas de calor (para aqueci-
mento e água), com vista à redu-
ção de custos para o clube. 

Atualmente está a decorrer a 
construção do pavilhão desporti-
vo, valorizando o polidesportivo 
existente, com instalação da co-
bertura, piso desportivo e fecho 
do recinto, a que acresce a cons-

trução de áreas de apoio. o equi-
pamento vai ter um mezzanine, 
no qual funcionará um ginásio, e 
na parte inferior serão constru-
ídos os balneários para atletas e 
árbitros.

Para esta fase, a Câmara 
municipal do Seixal já atribuiu 
ao clube uma comparticipação fi-
nanceira de 250 mil euros. o novo 
equipamento permitirá ao PCR a 
melhoria da oferta desportiva em 
termos de qualidade para a práti-
ca das várias modalidades.

No dia 18 de setembro, o pre-
sidente da Câmara municipal 
do Seixal, Joaquim Santos, e o 
vereador José Carlos Gomes, do 
Pelouro do Desporto, efetuaram 
uma visita à coletividade, onde 
foram recebidos pelos dirigentes 
do clube. 

Na reunião realizada após a vi-
sita, Joaquim Santos considerou 
desejável maximizar o estacio-

namento e otimizar os acessos ao 
pavilhão, assim como encontrar 
soluções de iluminação e drena-
gem em torno do mesmo.

Carlos Nunes, presidente da di-
reção do PCR, mostrou contenta-
mento pelo andamento da obra, 
disse que a madeira «já está a ser 
instalada, os pilares começam a 
ser erguidos, está tudo a correr 
pelo melhor».

Joaquim Santos disse que vol-
taria ao clube no dia 28 de outu-
bro para «fazer nova avaliação» 
e pretende apresentar então o 
projeto para o estacionamento de 
modo que se aumente o número 
de lugares na envolvente. n

2.º Fórum Empresarial AISET
Seixal como centro moderno 
e inovador

O 2.º Fórum Empresarial AISET (Associação da Indústria da Península 
de Setúbal) realizou-se nos dias 17 e 18 de setembro no Fórum 
Luísa Todi, em Setúbal, tendo como tema «Modernização e Inovação 
Industrial».
O objetivo deste evento é proporcionar às empresas ligadas à indústria 
o desenvolvimento de conhecimentos e ferramentas que, de forma 
articulada, promovam as boas práticas, a melhoria do desempenho, 
o aumento da produtividade, a internacionalização, o aumento do 
emprego, a inovação e a criatividade como fatores de diferenciação da 
península de Setúbal e do país.
Neste fórum, estiveram representantes de autarquias, instituições 
e empresas de renome das mais variadas indústrias: vinícola, naval, 
papel, construção, automóvel, moldes e aeronáutica.
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, marcou 
presença neste evento, dada a importância da atividade industrial e 
empresarial para o desenvolvimento económico do concelho e criação 
de emprego.
É ainda de referir que várias empresas que apostam na moderni-
zação e inovação estão a sediar-se no concelho, como é o caso da 
empresa farmacêutica Hovione, pelo que esta foi uma oportunidade 
para conhecer melhor a atualidade e o futuro da indústria e do mundo 
empresarial.
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A sede do Independente Futebol 
Clube Torrense (IFCT) tem uma nova cober-
tura, resultado das obras recentemente re-
alizadas no edifício com o apoio da Câmara 
Municipal do seixal.

A cobertura existente apresentava proble-
mas de isolamento, o que causava infiltra-
ções e humidade, condição pouco favorável à 
prática de atividades desportivas, culturais e 
sociais no local.

Joaquim santos, presidente da Câmara 
Municipal do seixal, José Carlos Gomes e 
Manuela Calado, vereadores dos pelouros 
do desporto e Cultura, respetivamente, vi-
sitaram a sede do IFCT e reuniram-se com a 
direção para analisar outras necessidades 
do clube.

Foram recebidos por José Manuel silva, 
presidente da direção, José João Cortegaça, te-
soureiro, e Francisco santos, vice-presidente 
para as atividades desportivas.

Os autarcas estiveram no salão, onde de-
corria uma aula experimental para jovens 
ginastas que querem juntar-se às atletas da 
casa. Aliás, a ginástica, nas classes infantil, 
formação, representação e competição é, sem 
dúvida, a modalidade desportiva com maior 
crescimento na coletividade.

Mas apesar da expressividade, outras mo-
dalidades dão vida ao IFCT: andebol, ténis de 
mesa, karaté, xadrez, judo, aeromodelismo, 
columbofilia, e a mais recente secção, BTT/
ciclismo. Na escola de Artes, há música e dan-
ça: sevilhanas, hip-hop, ballet, dança criativa 
e contemporânea, e a aprendizagem de vá-
rios instrumentos e canto, além da Orquestra 
Juventude Independente Torrense e do Coro 
Infantil e Juvenil. destaque ainda para a 
Componente de Apoio à Família. No total são 
cerca de mil alunos/atletas/praticantes no 
IFCT.

«dotar a coletividade das melhores condi-
ções para os seus atletas e alunos é o objeti-
vo da Câmara Municipal do seixal», afirmou 
Joaquim santos, pelo que nas visitas «preten-
de-se não só ver o que foi feito, mas também 

constatar o que preocupa a coletividade para 
ver quais os próximos passos a dar».

José Manuel silva explicou que o investi-
mento da Câmara Municipal do seixal, no va-
lor de 50 430 euros, «foi bem aplicado e ficá-
mos satisfeitos com o resultado». No entanto, 
revelou que «o piso, que também se encontra-
va em mau estado, teve de ser substituído», 
pelo que o valor das obras acabou por ser 
superior ao previsto, no valor de 14 624,70 
euros. esse valor também vai ser apoiado pela 
autarquia, segundo o presidente da Câmara 
Municipal do seixal.

Quanto aos próximos passos a dar para 
continuar a requalificar a sede da coletivida-
de, a direção referiu a iluminação, climatiza-
ção e painéis solares. 

Outro aspeto debatido teve que ver com 
a necessidade de obras de manutenção no 
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, ten-
do o presidente da câmara municipal solicita-
do aos dirigentes uma lista com as interven-
ções necessárias para ser analisada. n

O ANTIGO espaço polidesporti-
vo do Clube Associativo de santa Marta 
do Pinhal (CAsMP) está a ser transfor-
mado num complexo desportivo com 
uma área de mais de 800 m2. O proje-
to prevê a requalificação dos campos 
de jogo e bancada e a construção de 
balneários. A intervenção foi já com-
participada em 250 mil euros pela 
Câmara Municipal do seixal e tem um 
investimento previsto na ordem do 1 
milhão e 400 mil euros. Os dirigentes 
informaram ainda que a coletividade 

gostaria de alterar o projeto, atendendo 
às necessidades do clube, que está im-
plementado numa área residencial com 
cerca de 12 mil habitantes, e que conta 
com aproximadamente um milhar de 
associados e centenas de praticantes 
em modalidades como o futsal, cami-
nhadas, zumba, BTT e atletismo. 

O presidente da Câmara Municipal 
do seixal revelou ainda que a autarquia 
está disponível para a atribuição da se-
gunda tranche de 250 mil euros. n

Independente Futebol Clube Torrense
Sede tem espaço 
requalificado

Visita à obra do Clube Associativo
de santa Marta do Pinhal
Complexo desportivo 
nasce numa área com 
12 mil habitantes
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Verdizela
Remodelação da rede 
de abastecimento de água
A Câmara Municipal do Seixal está a executar a remodelação da rede de abasteci-
mento de água no troço da Avenida Pinhal do Caldas, a sul da Avenida da Verdizela. 
Nesta fase, encontra-se a decorrer a instalação de cerca de 420 metros de conduta 
de água e  a substituição de todos os ramais domiciliários. 

Escola Básica da Quinta da Cabouca
Nova linha de serviço no refeitório
Após aquisição de uma nova linha de serviço com estufa para o refeitório da Escola 
Básica da Quinta da Cabouca, em Corroios, a Câmara Municipal do Seixal procedeu 
às ligações necessárias para o seu funcionamento, nomeadamente da rede de 
água, saneamento e eletricidade.
Trata-se de mais uma intervenção da autarquia no parque escolar, com vista a me-
lhorar o serviço de refeitório para alunos e profissionais.

Alto do Moinho
Pavimentação da Rua João de Deus
A Câmara Municipal do Seixal procedeu à pavimentação da Rua João de Deus, no 
Alto do Moinho.
Trata-se de uma obra que integra o Plano Municipal de Pavimentações e que preten-
de proporcionar melhores condições de circulação aos veículos.

Corroios
Limpeza da vala
A vala de Corroios foi alvo de uma ação de limpeza por parte da  Câmara Municipal 
do Seixal. 
A ação envolveu a limpeza e regularização do leito e taludes da vala com recurso a 
máquina giratória de rastos, numa extensão aproximada de 170 metros,  a jusante 
da Vala da Rua dos Corticeiros. 
Posteriormente, as terras e vegetação removidas foram transportadas para aterro.
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Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços
Obras de requalificação
O edifício da Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços, equipamento que integra o 
Ecomuseu Municipal, está a receber pintura interior e exterior. 
Estão também a ser executadas novas instalações sanitárias para homens, mulheres 
e pessoas com mobilidade reduzida. As paredes interiores estão a ser reparadas e as 
paredes e o chão estão a ser revestidos de material cerâmico.
A Câmara Municipal do Seixal vai proceder ainda à colocação de novas loiças sanitá-
rias.

Escola Artística de Música do Conservatório Nacional
Requalificação do edifício no Seixal
O edifício do Polo do Seixal da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, 
situado no espaço da Mundet, está a receber obras de requalificação.
A Câmara Municipal do Seixal está a proceder à reparação da cobertura e das pare-
des exteriores e à pintura do edifício. No interior, as instalações sanitárias estão a ser 
reparadas e pintadas.

Casal do Marco 
Execução de furo de captação de água
A Câmara Municipal do Seixal já começou os trabalhos de execução de um furo para 
a captação de água na Rua do Casal do Marco (junto ao bairro 1.º de Maio), no Casal 
do Marco, com o objetivo de reforçar o abastecimento de água do sistema da Torre da 
Marinha.
A intervenção realiza-se todos os dias úteis, entre as 8 e as 20 horas, prevendo-se a 
sua conclusão no final de novembro.
No decurso da obra, não estão previstos cortes de água, mas poderá verificar-se ruído 
e movimentação de máquinas.
A Câmara Municipal do Seixal lamenta os incómodos causados e conta com a sua 
compreensão.

Parque Urbano do Seixal
Criação de instalações sanitárias de apoio
Os edifícios anexos à antiga creche da fábrica Mundet estão a ser adaptados para 
criar instalações sanitárias de apoio ao Parque Urbano do Seixal.
Esta obra da Câmara Municipal do Seixal contempla instalações sanitárias para ho-
mens, mulheres e pessoas com mobilidade reduzida.



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 739    3 OUTUBRO 2019

6     MUNICÍPIO

Reunião da câmara municipal

Seixal reprova 
aeroporto no Montijo
A CâmARA municipal do 

Seixal aprovou, na reunião de dia 
25 de setembro, uma tomada de 
posição sobre a necessidade de 
construção de um novo aeropor-
to de Lisboa, considerando que o 
terminal no montijo não é solução. 
Esta posição baseia-se nos vários 
estudos efetuados que apontam 
como solução a construção de um 
novo terminal nos terrenos do 
Campo de Tiro de Alcochete.

Para Joaquim Santos, presidente 
da Câmara municipal do Seixal, o 
novo aeroporto no montijo «é um 
projeto sem futuro, extremamen-
te oneroso para o país, que estará 
esgotado daqui a alguns anos, en-
quanto na primeira fase do novo 
aeroporto de Lisboa no Campo de 
Tiro de Alcochete far-se-ia mais 
obra pelo valor que se prevê para 
a opção montijo». O autarca des-
tacou ainda os problemas sobre a 
população e o ambiente, bem co-
mo as acessibilidades, pelo que o 
município do Seixal considera que 
a opção pela Base Aérea n.º 6 no 
montijo «não é a mais adequada 
para a região, nem para o país».

Deliberações
Presidência
 • Tomada de posição: O país e a 

região precisam de um novo aero-
porto de Lisboa, um terminal no 
montijo não é a solução.
• Transferência de competên-

cias da Administração Central para 
a Administração Local. Publicação 
de diplomas setoriais. Não aceita-
ção. Aprovação.
• Protocolo de gestão partilhada 

entre a Administração do Porto de 
Lisboa, SA e o município do Seixal. 

Aprovação de minuta. 
• Aditamento ao  contrato de 

prestação de serviços de incuba-
ção com a empresa 4ITFuture. 
Aprovação.

Pelouro da Cultura,
Participação, Habitação,
 Juventude 
e Desenvolvimento Social
• Contrato-programa a celebrar 

entre o município do Seixal e o 
Conselho Português para a Paz e 
Cooperação. Comparticipação fi-
nanceira. 
• Apoio ao movimento associa-

tivo cultural do Seixal. Sociedade 
Filarmónica União Seixalense. 
Projetos e programas pontuais 
2019. Contrato-programa e com-
participação financeira.
• Apoio ao movimento associa-

tivo cultural do Seixal. Projetos e 
programas de continuidade 2019. 
Contratos-programa e compartici-
pações financeiras.

Pelouro do Ambiente, 
Bem-Estar Animal, 
Serviços Urbanos, Energia 
e Proteção Civil 
• Contratação pública. Procedi-

mento por ajuste direto para 
aquisição do comboio elétrico, ao 
abrigo da execução do Plano para 
o Desenvolvimento do Laboratório 
Vivo para a Descarbonização da 
Baía do Seixal. Declaração de cadu-
cidade da adjudicação.
• Protocolo de colaboração pa-

ra a instalação de dois pontos de 
carregamento elétrico, ao abri-
go da execução do Plano para o 
Desenvolvimento do Laboratório 
Vivo para a Descarbonização da 

Baía do Seixal. Aprovação de mi-
nuta.

Pelouro do Desporto, 
Obras Municipais, 
Fiscalização e Trânsito
•  Contrato-programa  de  de-

senvolvimento desportivo a cele-
brar entre o município do Seixal 
e o Portugal Cultura e Recreio. 
Comparticipação financeira.
•  Contrato-programa  de  de-

senvolvimento desportivo a 
celebrar entre o município do 
Seixal e o Amora Futebol Clube. 
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desen-

volvimento desportivo a celebrar 
entre o município do Seixal e o 
Clube Associativo Santa marta do 
Pinhal. Comparticipação financei-
ra.
• Contrato-programa de desen-

volvimento desportivo a celebrar 
entre o município do Seixal e a 
Associação de Futebol de Setúbal. 
Comparticipação financeira.
• Contratação pública. Centro 

Internacional  de  medalha 
Contemporânea. Processo n.º 
09/P/2017. Aprovação de minuta.

Pelouro da Educação,
 Urbanismo e Recursos
 Humanos
• Conselhos gerais – agrupamen-

tos de escolas e escolas não agru-
padas – alteração às deliberações 
n.º 425/2017, de 23 de novembro 
de 2017, e n.º 258/2018, de 23 de 
agosto de 2018. Aprovação.

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

Quinta de S. Nicolau, Corroios
Licença de loteamento n.º 6/2000 
(n.º 6/2019)
Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com a redação atualizada, torna-se público que a Câmara Municipal do Seixal emi-
tiu em 9-7-2019 o 6.º aditamento ao alvará de licença de loteamento n.º 6/2000 
(n.º 6/2019), em nome de Vítor Manuel Maia Alpalhão, na sequência dos despa-
chos n.º 1128/VJG/2018, de 4 de julho, e 1209/VMJM/2019, de 2 de julho, pro-
feridos no uso das competências delegadas/subdelegadas através do Despacho 
n.º 2020/PCM, de 23-8-2018, relativo aos prédios sitos em Quinta de S. Nicolau, 
Parque Luso, freguesia de Corroios, descritos na Conservatória do Registo Predial 
de Amora, sob os n.os 6521/20010717 e 6522/20010717, da referida freguesia, 
e inscritos respetivamente na matriz predial urbana sob os artigos n.os 10896 e 
10897, da referida freguesia deste município.
O presente aditamento altera o seguinte:
- Redução da área de cedência do domínio público, em 114,95 m2 (passeios, vias 
e estacionamentos) a integrar o domínio privado (logradouro dos lotes 80 e 81), 
passando de 29 219,77 m2 para 29 104,82 m2.
- Aumento consequente da área total dos lotes de 56 361,23 m2 para 56 476,18 m2.
Seixal, 1 de agosto de 2019

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

Quinta dos Girassóis, Amora
Licença de loteamento n.º 4/2016 
(n.º 8/2019)
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com a redação atualizada, torna-se público que a Câmara Municipal do Seixal emi-
tiu, em 9-7-2019, o 1.º aditamento ao alvará de licença de loteamento n.º 4/2016 
(n.º 8/2019), em nome de Steelria – Imobiliária, Unipessoal, Lda., na sequência 
dos despachos n.º 1270/VJG/2018, de 19 de julho, e 1289/VMJM/2019, de 5 de 
julho, proferidos no uso das competências delegadas/subdelegadas através do 
Despacho n.º 2020/PCM, de 23-8-2018, relativo aos prédios sitos em Quinta dos 
Girassóis, freguesia de Amora, descritos na Conservatória do Registo Predial de 
Amora, sob os n.os 11422/20160420 e 11423/20160420, da referida fregue-
sia, e inscritos respetivamente na matriz predial urbana sob os artigos n.os 13992 
e 13993, da referida freguesia deste município.
O presente aditamento altera as características dos lotes 1 e 2, passando a ser as 
seguintes: Lote 1 – 8022 m2; confrontações: Norte: arruamento, Sul: zona verde e 
aruamento, Nascente: terrenos privados, Poente: Arruamento; 2820 m2 de área 
de implantação; 3483 m2 de área de construção; 2 pisos acima da cota de soleira; 
2 unidades comércio/serviços; Lote 2 – 1025 m2; confrontações: Norte: terrenos 
privados, Sul e Nascente: arruamento, Poente: domínio público; 1025 m2 de área 
implantação; 580,04 m2 de área de construção; 2 pisos acima da cota de soleira; 1 
piso abaixo da cota de soleira; 1 unidade de comércio/serviços. 
- É diminuída a área de construção total do loteamento passando de 4 064,00 m2 
para 4 063,04 m2.
Seixal, 2 de agosto de 2019 

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

Pinhal da Estacada, Corroios
Licença de loteamento 
n.º 21/1992 (n.º 7/2019)
Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com a redação atualizada, torna-se público que a Câmara Municipal do Seixal 
emitiu, em 9-7-2019, o 4.º aditamento ao alvará de licença de loteamento n.º 
21/1992 (n.º 7/2019), em nome de Construções Norte Sul, Lda., na sequência 
dos despachos n.º 457/VMJM/2019, de 25 de fevereiro, e 1210/VMJM/2019, de 
2 de julho, proferidos no uso das competências delegadas/subdelegadas através 
do Despacho n.º 2020/PCM, de 23-8-2018, relativo aos prédios sitos em Pinhal 
da Estacada, freguesia de Corroios, descritos na Conservatória do Registo Predial 
de Amora, sob os n.os 4229/19921222 e 4230/19921222 e inscritos respeti-
vamente na matriz predial urbana sob os artigos n.os 9009 e 9012, da referida 
freguesia deste município.
O presente aditamentoww altera o seguinte:
- Emparcelamento/unificação dos lotes I20 e I21, passando para um só lote, de-
signado de lote I20.
- Alteração dos polígonos de implantação dos lotes emparcelados, assim como res-
petivos afastamentos ao limite do lote, passando os afastamentos a ser de 7,00 m 
(afastamento frontal, tardoz e lateral).
- Aumento da área de implantação dos lotes emparcelados em 1,00 m2, passando 
de 1 750,00 m2 para 1 751,00 m2, logo existe um aumento da área de implanta-
ção total do loteamento da zona industrial, passando de 47 132,50 m2 para 47 
133,50 m2.
- Aumento da altura máxima de edificação do lote I20, passando de 7,00 m2 para 
7,80 m2.
- Diminuição do n.º total de lotes destinados a indústria, passando de 62 para 61.
Seixal, 1 de agosto de 2019

O presidente da Câmara Municipal do Seixal
 Joaquim Cesário Cardador dos Santos
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A redução da taxa do 
Imposto Municipal sobre Imóveis 
(IMI), o lançamento de derrama 
e a participação percentual no 
IrS para 2020 foram temas da 4.ª 
sessão ordinária da Assembleia 
Municipal do Seixal, que decor-
reu nos Serviços Centrais da 
Câmara Municipal do Seixal, no 
dia 20 de setembro. 

No período de intervenção da 
população, um munícipe aler-
tou para os acidentes rodoviá-
rios na rua Sá de Miranda, em 
Vale de Milhaços. o presidente 
da Câmara Municipal do Seixal 
esclareceu que «a autarquia já 
desenvolveu medidas para dimi-
nuir o excesso de velocidade no 
local. Vamos analisar a questão 
e, além do dispositivo já imple-
mentado, veremos como mitigar 
a situação».

Aprovada foi a moção da Cdu 
sobre a abertura do ano letivo, 
que destacava «a importância 
da escola pública, gratuita, para 
todos», cujo funcionamento está 
dificultado pelo atraso nos con-
cursos para colocação de pessoal 
não docente. No concelho, acres-
ce a degradação das escolas dos 
2.º e 3.º ciclos António Augusto 
Louro, Paulo da Gama e da Cruz 
de Pau e das escolas secundá-
rias Alfredo dos reis Silveira e 
Manuel Cargaleiro, assim como 
a falta dos pavilhões desporti-
vos escolares. o documento exi-
gia que a Administração Central 
assegurasse a requalificação e o 
alargamento do parque escolar 
da rede pública. 

A vereadora da educação, 
Maria João Macau, destacou o 
investimento municipal no 1.º 
ciclo e pré-escolar, no valor de 6 
milhões de euros, e a necessida-
de de o Ministério da educação 
cumprir em matéria legislativa 
a revisão das cartas educativas, 
«importante instrumento de pla-
neamento». 

Também da Cdu foi aprovada a 
saudação ao 40.º aniversário do 
Serviço Nacional de Saúde, que 
exigia a contratação de profis-
sionais de saúde e a construção 
dos centros de saúde de Corroios, 
Aldeia de Paio Pires e Foros de 
Amora e do hospital no concelho 
do Seixal. 

o PSd apresentou a recomen-
dação pela divulgação no Seixal 
Boletim Municipal dos animais 
que estão no Centro de recolha 
oficial de Animais de Companhia 
do Seixal para adoção.

Aprovada por unanimidade 
foi a recomendação do Be sobre 
segurança rodoviária, alertando 
para a necessidade de pintura de 
passadeiras e reparação de semá-
foros na eN10. Joaquim Santos 
informou que «a reparação dos 
semáforos e a sinalização na 
eN10, por se tratar de uma via na-
cional, compete à Infraestruturas 
de Portugal. Quanto às vias muni-
cipais, estamos a desenvolver um 
procedimento de empreitadas 
para a execução de nova sinaliza-
ção horizontal nas vias». 

Aprovado por unanimidade foi 
o voto de pesar pelo falecimento 
de Carlos Nunes rodrigues, apre-

sentado pelo CdS-PP.
No período da ordem do dia, na 

apreciação de informação sobre 
a atividade da câmara, Joaquim 
Santos destacou a inauguração do 
quartel de bombeiros de Fernão 
Ferro, a nova estrutura orgânica 
da Câmara Municipal do Seixal, 
o concurso público para a requa-
lificação dos bairros do Cabral, 
Fogueteiro e Quinta da Princesa 
e a adjudicação para a emprei-
tada do Centro Internacional de 
Medalha Contemporânea. 

Qualidade de vida
As forças políticas com as-

sento na Assembleia Municipal 
do Seixal colocaram questões 
sobre a construção do Centro 
distribuidor de Água (CdA) 
de Fernão Ferro, a descarga de 
efluentes na Baía, o realojamen-
to em Vale de Chícharos, o aero-
porto no Montijo e os estudos de 
impacto ambiental relativos à 
Siderurgia Nacional. 

o vereador do Ambiente e 
Serviços urbanos, Joaquim 
Tavares, esclareceu que as obras 
do CdA de Fernão Ferro aguar-
dam a intervenção de edP na re-
solução de um problema de ra-
mal. Quando resolvido, a obra se-
rá retomada». Quanto às descar-
gas de efluentes, disse: «Temos 
insistido junto da Simarsul para a 
resolução do problema».

relativamente a Vale de 
Chícharos, a vereadora da 
Habitação, Manuela Calado, 
mencionou que a segunda fase 
do realojamento compreende 74 

famílias e «no processo de con-
sulta às imobiliárias foram apre-
sentadas 11 habitações. estamos 
a fazer nova consulta para que 
nos apresentem uma carteira de 
habitações correspondente às ti-
pologias necessárias».

Já o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal referiu que o 
aeroporto no Montijo «não res-
ponde às necessidades do tráfego 
aéreo, tem um enorme impacto 
sobre o ambiente e as populações, 
nomeadamente de Fernão Ferro». 
Quanto aos estudos sobre im-
pactos ambientais da Siderurgia 
Nacional, informou que «não es-
tão concluídos e após apreciação 
técnica serão divulgados». 

os trabalhos prosseguiram 
com as aprovações da consul-
ta pública do Plano Municipal 
de defesa da Floresta contra 
Incêndios e da alteração da es-
trutura da escritura de doação 
ao Centro de Atividades Sociais 
de Miratejo (CASM). Foi ain-
da aprovada a versão definitiva 
do regulamento de Taxas do 
Município do Seixal, que visa re-
duzir custos para os promotores 
na apresentação de projetos de 
obra iniciais ou adicionais para 
apreciação dos serviços munici-
pais. 

Compromisso 
com a população
o ponto seguinte foi a aprova-

ção da taxa do IMI que em 2020 se 
situará nos 0,38 por cento. Para 
Joaquim Santos, «representa o 
alívio fiscal dos proprietários. A 

redução da taxa de IMI, a quinta 
consecutiva, significa abdicar-
mos de quase 7 milhões de euros, 
opção que concretiza o compro-
misso com a população de redu-
ção de impostos».

No que se refere ao lançamento 
de derrama, mantém-se a taxa de 
1,5 por cento para empresas com 
volume de negócios superior a 
150 mil euros, num incentivo à 
fixação de empresas no concelho.

Quanto à participação percen-
tual variável no IrS, manter-se-á 
nos 5 por cento. «A verba de 8 
milhões daí resultante será cana-
lizada para o reforço do investi-
mento em equipamentos essen-
ciais», afirmou o presidente da 
autarquia. 

Foi ainda aprovado o reforço 
dos meios financeiros do contra-
to interadministrativo celebra-
do com a união das Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires. A sessão terminou 
com a aprovação do percentual 
da Taxa Municipal de direitos 
de Passagem fixado em 0,25 por 
cento para 2020. n

Assembleia Municipal do Seixal

Taxa de IMI reduzida 
pelo quinto ano consecutivo 
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A operar desde 1999, a Fertagus 
mudou o perfil de mobilidade 
dos passageiros que atravessam 
a ponte 25 de Abril, através da 
criação do serviço ferroviário de 
passageiros, que numa extensão 
de 54 quilómetros une seis mu-
nicípios da Margem Sul a Lisboa, 
entre a estação de Setúbal e a es-
tação de Roma-Areeiro. Para as-
sinalar a efeméride decorreu no 
dia 17 de setembro, na estação do 
Pragal, a sessão evocativa dos 20 
amos da Fertagus, na qual esteve 
Maria João Macau, vereadora do 
pelouro da Educação, Urbanismo 

e Recursos Humanos da Câmara 
Municipal do Seixal.
«A Fertagus tem investido num 
serviço de qualidade. Ao longo de 
20 anos cumprimos as metas de 
regularidade do serviço», afirmou 
a administradora-delegada da 
Fertagus, Cristina Dourado duran-
te a sessão.
No concelho do Seixal estão loca-
lizadas as estações do Fogueteiro, 
Foros de Amora e Corroios, com 
ligações a outros modos de trans-
porte, sendo que cada vez mais o 
comboio constitui uma alternativa 
ao transporte individual, nomeada-

mente a partir de abril, com a cria-
ção do novo passe Navegante com 
preços mais acessíveis, que levou 
ao aumento do número de uten-
tes. No caso da Câmara Municipal 
do Seixal, que viabilizou a criação 
do passe, representou um investi-
mento de dois milhões de euros em 
prol de melhor transporte público. 
No segundo trimestre, o Metro Sul 
do Tejo registou uma subida de 25 
por cento, foram transportados 
mais 800 mil, no total de 4 milhões 
de passageiros. No transporte flu-
vial, o aumento foi de 8,3 por cento, 
passando de 4,8 para 5,4 milhões 

de passageiros. A subida na rede 
suburbana de comboios foi de 16 
por cento, com 38,7 milhões de 
passageiros transportados.
Nesse sentido, a Fertagus proce-
deu à modificação do interior dos 
comboios, com menos lugares 
sentados e com varões ao longo 
de todos os salões de passageiros, 
o que se traduziu num aumento 
de 48 lugares por comboio. Para 
a vereadora Maria João Macau, tal 
suscita questões ao nível do servi-
ço prestado: «É necessário existir 
um equilíbrio entre os objetivos dos 
operadores e os cidadãos que pe-

dem um transporte ajustado às su-
as necessidades, com qualidade 
de serviço, pelo que consideramos 
que é necessário existir mais inves-
timento nos transportes, nomea-
damente com a colocação de mais 
comboios a circular e com parques 
de estacionamento gratuitos». 

O Seixal aderiu à Semana Europeia 
da Mobilidade, que se realizou entre 
16 e 22 de setembro, este ano com o 
slogan «Caminha Connosco». O pro-
grama no concelho reuniu diversas 
atividades. No dia 21 de setembro 
celebrou-se o Dia Internacional da 
Limpeza Costeira e, para assinalar 

a data, realizou-se uma ação de 
limpeza na zona da Praia da Velha, 
promovida pela Plataforma Seixal 
Ambiental, que integra entidades 
parceiras, entre as quais a Câmara 
Municipal do Seixal. A iniciativa 
contou com o apoio da Fundação 
Oceano Azul e da Nerve. Joaquim 

Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, e o vereador do 
Ambiente, Joaquim Tavares, partici-
param nesta iniciativa de recolha de 
resíduos ao longo da zona ribeirinha. 
Na Biblioteca Municipal do Seixal, de-
correu a Hora do Conto com anima-
ção de leitura de histórias subordina-

das à temática da mobilidade e trân-
sito. No dia 22 de setembro, decor-
reu um Passeio de Cicloturismo com 
partida do Centro de Solidariedade 
Social de Pinhal de Frades, iniciativa 
integrada na 36.ª Seixalíada, e ainda 
uma Área de Participação no Parque 
da Quinta dos Franceses, no Seixal.

Os alunos das escolas participa-
ram na ação de formação Bicicleta 
– Direitos e Obrigações e, a 29 de 
setembro, cerca de 100 pessoas par-
ticiparam na VIII Pedalada pela Baía 
do Seixal, que pretendeu promover 
a utilização da bicicleta como veículo 
alternativo ao automóvel.

Comboio da ponte fez 20 anos
Autarquia exige mais comboios e parques de estacionamento gratuitos

Seixal aderiu à Semana Europeia da Mobilidade
Caminhar em direção a um melhor ambiente
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A 1.ª FestA do Bem-estar 
Animal realizou-se no dia 28 de 
setembro, no Parque Municipal 
do serrado. O evento, sobretudo 
dirigido às famílias, contou com 
espaços de adoção animal, pales-
tras, demonstrações de agility e 
uma área para as associações do 
concelho. 

Joaquim santos, presidente 
da Câmara Municipal do seixal, 
e Joaquim tavares, vereador do 
Ambiente, Bem-estar Animal, 
serviços Urbanos e Proteção Civil, 
visitaram o espaço e contactaram 
os expositores presentes na festa 
em que os animais foram os pro-
tagonistas.

A iniciativa, organizada pela 
Câmara Municipal do seixal com 
o apoio da Junta de Freguesia de 
Amora, teve presentes forças de 
segurança que colaboram com o 
município nesta área: PsP, GNR, 
GNR-sePNA e associações de 
bombeiros do concelho. 

O principal objetivo desta ini-

ciativa foi sensibilizar a população 
para a importância dos animais 
de companhia e a responsabilida-
de de todos no bem-estar e saúde 
animal.

A Câmara Municipal do seixal 
marcou presença com um stande 
onde deu a conhecer o trabalho 
realizado em prol do bem-estar 
animal no Centro de Recolha 
Oficial de Animais de Companhia 
do seixal (CROACs) e sensibilizou 
para a importância da adoção res-
ponsável.

Neste espaço, os visitantes ti-
veram oportunidade de consul-
tar o portfólio dos animais que 
aguardam um novo lar e mesmo 
de ver alguns dos patudos que 
estavam na feira, como a gata 
Feijoca e os cães Jedi, Joe e a Pipa, 
que ansiavam por um novo dono. 

Na sequência do evento foi 
mesmo adotada a cadela Pipa, 
que passou a fazer parte da fa-
mília Ramos. Foram igualmente 
adotados 3 gatos e 20 hamsters, 

de algumas associações presen-
tes.

Além da abordagem pedagógi-
ca, o evento pautou-se também 
pela vertente lúdica, em que as 
famílias passearam pelo espaço e 
as crianças contactaram de per-
to com várias espécies, sendo o 
maior atrativo os passeios a ca-
valo. esta foi uma forma de a po-
pulação conhecer o trabalho que 
o município desenvolve através 
do CROACs, numa estreita relação 
com as associações locais. 

Como referiu sílvia Carvalho, 
«numa festa para o animal, vim 
para passear a minha cachorri-
nha e conhecer entidades que tra-
balham na área. Considero uma 
iniciativa positiva a continuar em 
próximas edições». Já para a fa-
mília de sérgio Pinto, o motivo da 
visita foi a possibilidade de os fi-
lhos contactarem com os animais: 
«eles gostam e querem muito ter 
um cão. Mas, para adotarmos, 
eles têm de ser mais velhos para 

poderem cuidar. ter um animal 
implica responsabilidade.» Quem 
já adotou foi Verónica trindade, 
que também foi voluntária do 
CROACs: «estas iniciativas são im-
portantes para sensibilizar a po-
pulação e para que os mais novos 
tenham a perceção do que implica 
ter um animal».

Para Joaquim santos, «a iniciati-
va enquadra-se no âmbito das res-
ponsabilidades municipais no que 
respeita à promoção do bem-estar 
animal, à sensibilização para o não 
abandono dos animais e ao incen-
tivo à adoção responsável. esta re-
sulta da parceria entre entidades 
públicas e privadas». e adiantou: 
«todos os dias recolhemos ani-
mais que ficam no CROACs, mas 
o objetivo é que sejam adotados. 
enquanto estão à nossa guarda, 
são tratados de forma adequada, 
daí o investimento na ampliação 
do CROACs e reforço dos seus tra-
balhadores, assim como o projeto 
para um novo equipamento em 

Pinhal de Frades, ao qual quere-
mos associar um parque de ati-
vidades para canídeos e um ho-
tel para animais de companhia. 
estamos a procurar parceiros 
para a concretização deste proje-
to integrado que promove o bem-
estar animal».

Cinema no Dia Mundial
do Animal
A sessão de cinema comemora-

tiva do Dia Mundial do Animal de-
corre no dia 4 de outubro, às 21.30 
horas, no Auditório Municipal do 
Fórum Cultural do seixal. Com en-
trada livre, Hachiko – Amigo pa-
ra Sempre é o filme exibido, uma 
adaptação de um conto japonês 
sobre um fiel cão akita inu chama-
do Hachiko. O filme com Richard 
Gere e Joan Allen como protago-
nistas conta a história da devoção 
de um cão ao dono. Não perca a 
oportunidade de ver ou rever este 
comovente filme. n

1.ª Festa do Bem-estar Animal

Evento promove as boas práticas
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A campanha solidária sob o le-
ma «Ajude-nos a Ajudar, Duas 
Associações de Bombeiros, 
a Mesma Missão – Servir a 
População» vai decorrer entre 7 
e 12 de outubro. A iniciativa en-
globa uma recolha de donativos 
nos estabelecimentos aderentes 
e culmina com um grandioso espe-

táculo solidário no dia 12 de outu-
bro, das 16 às 23 horas, no Parque 
Urbano da Quinta da Marialva, em 
Corroios, com entrada livre.
A campanha é promovida pelas du-
as associações humanitárias de 
bombeiros do concelho do Seixal e 
de Amora, com o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal, juntas de fre-

guesia e Associação do Comércio, 
Indústria, Serviços e Turismo do 
Distrito de Setúbal, assim como da 
Associação de Colectividades do 
Concelho do Seixal, clubes de mo-
tards e outras associações.
Vamos todos ajudar os nossos 
bombeiros!

Campanha solidária com os bombeiros do município
Vamos ajudar os nossos soldados da paz

No sábado, dia 12 de outubro, entre 
as 10 e as 11.30 horas, o chefe de 
cozinha Luís Machado vai estar no 
Mercado Municipal da Cruz de Pau 
para uma iniciativa integrada na 
Promoção do Pescado Nacional/ 
/Campanha do Carapau. O even-
to é promovido pela Docapesca – 

Portos e Lotas SA, com o apoio da 
Câmara Municipal do Seixal e da 
Junta de Freguesia de Amora. 
A ação decorrerá em quatro bancas 
de peixe, consistindo na elabora-
ção ao vivo de duas receitas, com 
a participação de 12 pessoas co-
zinheiras e a supervisão do chefe 

Luís Machado. Após a confeção, a 
assistência participa na degusta-
ção das iguarias. 
Participação gratuita mas com ins-
crição prévia na Junta de Freguesia 
de Amora, pelo email aula.culina-
ria@jf-amora.pt ou pelo telefone 
960 058 686.

Sábado, dia 12 de outubro, entre as 10 e as 11.30 horas
Mercado Municipal  da Cruz de Pau recebe degustação de peixe

Eleições para a Assembleia da República
Exerça o seu direito de voto

As eleições para a Assembleia da República realizam-se no dia 6 de 
outubro, domingo, entre as 8 e as 19 horas.
O Seixal pertence ao Círculo Eleitoral de Setúbal, que compreende 
737 285 eleitores, os quais vão eleger 18 deputados no dia 6 de 
outubro. 
No concelho do Seixal, existem 129 mesas de voto para um total de 
139 487 eleitores.

Identificação
Relembramos que em 2018 foram introduzidas alterações às leis 
eleitorais e à lei do recenseamento eleitoral. 
Dessas alterações, destacam-se as seguintes:
– Foi abolido o número de eleitor. 
– O eleitor é identificado pelo número de identificação civil.
– Os cadernos de recenseamento são ordenados por ordem alfabé-
tica.
– Para votar, basta indicar o seu nome completo e apresentar o seu 
Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade. Se não tiver este docu-
mento consigo, poderá utilizar outro documento oficial com fotografia 
atualizada (por exemplo, Carta de Condução ou Passaporte).
– Se não tiver nenhum documento consigo, pode votar na mesma, 
desde que seja identificado por dois eleitores ou por reconhecimento 
unânime dos membros da mesa. 
– Introdução da matriz em braille para os eleitores com deficiência 
visual poderem votar de modo autónomo.

Onde votar
Para saber o local onde irá votar, pode utilizar as seguintes opções:
– Na Internet, em www.recenseamento.mai.gov.pt.
– Através de SMS (gratuito) para 3838, com a mensagem «RE (es-
paço) número de CC/BI (espaço) data de nascimento – aaaammdd. 
Exemplo: «RE 7424071 19820803».
– Instalando no seu telemóvel a aplicação Mai Mobile.
– Através da Linha de Apoio ao Eleitor 808 206 206 (custo de chama-
da local);
– Na junta de freguesia do seu local de residência, também aberta 
para esse efeito no dia da eleição.
– Consultar os editais afixados nas juntas de freguesia e na câmara 
municipal.
 
Locais de voto 
A Câmara Municipal do Seixal informa que os locais de voto são 
exatamente os mesmos em relação às eleições para o Parlamento 
Europeu, os quais pode consultar em cm-seixal.pt.
Para mais informações, contacte a sua junta de freguesia. 

O edifício dos Serviços Centrais da 
Câmara Municipal do Seixal aco-
lheu o II Encontro Círculos de Fala 
de Mulheres Ciganas. A iniciativa foi 
promovida pelo Alto Comissariado 
para as Migrações e a Associação 
para o Desenvolvimento das 

Mulheres Ciganas Portuguesas 
(AMUCIP), com apoio da autarquia, 
e decorreu no dia 18 de setembro.
Este foi o segundo encontro de um 
ciclo que está a acontecer em 2019 
em vários municípios do país com o 
objetivo de juntar mulheres ciganas 

de várias faixas etárias e promo-
ver a sua capacitação através da 
partilha de expectativas, desafios e 
experiências. A iniciativa pretende 
dar voz às mulheres, agentes de 
mudança nas suas vidas, famílias e 
comunidades.

II Encontro Círculos de Fala de Mulheres Ciganas
Agentes de mudança nas famílias e comunidades
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Nabil abuzNaid, embai-
xador da Palestina em Portugal, 
e o conselheiro Fadi alzaben vi-
sitaram, no dia 19 de setembro, a 
empresa ambigroup Reciclagem, 
sediada no Casal do Marco, a con-
vite de Joaquim Santos, presidente 
da Câmara Municipal do Seixal.

Joaquim Santos explicou que 
este convite veio no seguimento 
da sua visita à Palestina, em que 
verificou que não existe gestão dos 
resíduos, destacando os veículos 
abandonados, sem recolha nem 
reciclagem: «Existem carros em-
pilhados, em fim de vida, que criam 
graves problemas de saúde pública 
e ambientais. São cerca de 500 mil 
veículos por ano na Palestina que 
não são tratados». 

O objetivo desta visita à 
ambigroup Reciclagem foi o de 
mostrar o que é possível fazer em 
termos de reciclagem de metais, 
tratamento de resíduos elétricos 
e eletrónicos e reciclagem de plás-

tico junto de uma empresa portu-
guesa que é referência nesta área.

a comitiva foi recebida na em-
presa por Nelson além, um dos 
administradores do ambigroup, 
Teresa Kullberg, responsável pe-
la produção de metais e plásticos, 
e lília Quelhas, responsável pela 
produção de produtos eletrónicos.

Foi feita uma visita pelas várias 
áreas de produção da ambigroup 
Reciclagem, com destaque para o 
mais recente sistema de recicla-
gem de equipamentos de frio, que 
recicla cerca de 500 frigoríficos e 
arcas congeladoras por dia, e para 
a linha de reciclagem de automó-
veis, onde é feita descontaminação 
prévia para retirar todos os fluidos 
(gasolina, gasóleo, óleos, gases), 
permitindo o tratamento de 10 veí-
culos por dia.

Num território como a Palestina, 
em que está tudo por fazer, Nelson 
além aconselhou iniciar a recolha 
e tratamento deste tipo de resídu-

os com base na experiência que a 
empresa tem nas ilhas dos açores 
e Madeira: «No local, é feito um 
tratamento prévio para descon-
taminar os veículos, otimiza-se o 
volume, criando fardos para se po-
derem transportar e enviar para a 
Europa. depois, o ideal seria mon-
tar uma fragmentadora no país».

Nabil abuznaid revelou estar 
muito satisfeito com o que a em-
presa e o município fazem pelo am-
biente: «levo daqui muitas ideias 
que discutirei com os responsáveis 
do governo e com investidores pa-
ra ver como podemos fazer. Temos 
muitos veículos, frigoríficos e ou-
tros eletrodomésticos depositados 
nos campos e não sabemos o que 
fazer com eles, esta situação está 
a afetar a nossa vida. Hoje aprendi 
muito aqui. Penso que atualmente 
não deve haver fronteiras e a pa-
lavra-chave é a cooperação para 
fazermos mais pelo ambiente.» n

Nasceu um novo espaço no Parque Urbano da Quinta da Marialva, em 
Corroios: o restaurante e lounge Marialma.
A abertura teve lugar no dia 21 de setembro e contou com a presença de 
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, e de Eduardo 
Rosa, presidente da Junta de Freguesia de Corroios. 
Os proprietários são oriundos da freguesia de Corroios, terra que escolhe-
ram para investir e trabalhar, e apostam na vertente familiar.
O Marialma tem uma área com 400 m2 e capacidade para 70 lugares 
sentados, e ainda uma esplanada com 200 m2. Dispõe de cozinha inter-
nacional e de autor, e também dos melhores produtos da região. 

Parque Urbano da Quinta da Marialva, em Corroios
Novo espaço de restauração

Embaixador da Palestina na ambigroup Reciclagem

Cooperação para fazer 
mais pelo ambiente

De 10 a 13 de outubro, na FIL, em Lisboa
Município do Seixal no Salão 
Imobiliário de Lisboa

O município do Seixal vai participar uma vez mais no Salão 
Imobiliário de Lisboa (SIL), que decorre na Feira Internacional de 
Lisboa (FIL) entre 10 e 13 de outubro. 
O SIL tem-se assumido como o principal evento de dinamização do 
setor imobiliário em Portugal, atraindo um número cada vez maior 
de investidores, expositores e entidades internacionais. São qua-
tro dias de exposição, oportunidades, conferências e networking, 
com apresentação de grandes projetos de desenvolvimento co-
mercial e as últimas tendências dos principais especialistas do 
setor.
A Câmara Municipal do Seixal vai marcar presença nesta feira 
com um stande institucional, promovendo o concelho como terri-
tório de excelência na Área Metropolitana de Lisboa para investir, 
residir e visitar. Com o lema «Seixal, Uma Terra com Um Mar de 
Oportunidades», o objetivo da presença do município neste certa-
me é divulgar as oportunidades de investimento para todo o territó-
rio e promover o encontro com potenciais investidores. Ao mesmo 
tempo, pretende-se dar a conhecer a quem procura habitação que 
o Seixal é um concelho onde há qualidade de vida, perto da capital, 
com desenvolvimento e projetos de futuro. 
O stande terá áreas dedicadas ao potencial de investimento, à rea-
bilitação urbana e a parceiros da autarquia, dando ainda a conhe-
cer o concelho através de vídeos, fotografias, folhetos informativos 
e da página do município na internet. Quem visitar este espaço terá 
ainda oportunidade de participar numa experiência imersiva pelo 
património cultural e natural do concelho através do Seixal 360.º, o 
canal de realidade virtual do município.
Não perca a oportunidade de visitar o stande do município do 
Seixal no SIL.
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No âmbito da Receção 
à Comunidade Educativa reali-
zou-se no dia 27 de setembro, 
na oficina de Artes manuel 
Cargaleiro, a apresentação do 
Plano Educativo municipal 
(PEm) 2019-2020, que contou 
com a presença da comunida-
de educativa, eleitos das juntas 
de freguesia e da Assembleia 
municipal do Seixal e da verea-
dora da Educação da Câmara 
municipal do Seixal, maria João 
macau. 

Na 36.ª edição, o PEm propõe 
às escolas associar educação e 
arte, desafiando alunos e profes-
sores a usar as atividades artís-
ticas como meio de desenvolver 
competências. o município do 
Seixal assumiu o compromisso 
de implementar os objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, 
2016-2030, pelo que o PEm 
propõe à comunidade educati-
va mudar comportamentos para 
responder aos desafios da sus-

tentabilidade.
o PEm apresenta propostas 

para o desenvolvimento de proje-
tos e ações nas áreas do ambien-
te, cidadania, desporto, expres-
sões e tradições, leitura e litera-
cias, património, saúde e tempos 
livres. inclui também programas 
de apoio que asseguram o fun-
cionamento dos edifícios esco-
lares municipais, a Ação Social 
Escolar, os transportes escolares 
e outros apoios para que o ano 
letivo decorra com regularidade 
nas escolas e jardins de infância 
da rede pública do concelho. No 
total, o PEm integra 108 projetos 
e 12 programas de apoio, que po-
dem ser consultados através da 
página cm-seixal.pt. 

A vereadora maria João macau 
falou sobre o PEm, que represen-
ta a partilha de projetos, «num 
caminho que percorremos jun-
tos, comunidade educativa e 
Poder Local, no sentido de valori-
zar a escola pública. Escolhemos 

a oficina de Artes manuel 
Cargaleiro para o lançamento, 
porque o tema central do PEm 
é a «Educação e Arte» e alguns 
projetos do PEm decorrem neste 
espaço». 

Para a vereadora, «o PEm é 
um instrumento importante de 
planeamento com um conjunto 
de áreas temáticas que permite 
às escolas integrar várias ativi-
dades ao longo do ano. Estamos 
também a fazer a revisão do PEm 
e a recolher contributos para me-
lhorar este instrumento de apoio 
à atividade letiva». Lembrou que 
o PEm foi pioneiro «quando co-
meçámos com as atividades de 
expressão motora do 1.º ciclo, 
que ainda integram o PEm. Agora, 
com a construção da Piscina 
municipal de Paio Pires, mais 
crianças participarão em proje-
tos como as Primeiras braçadas 
e Patinhos na Água». Finalizou a 
afirmar: «A nossa prioridade é a 
educação e a qualificação do par-

que escolar. Queremos alargar 
a rede pública de educação pré- 
-escolar e melhorar as condições 
de trabalho nas escolas». A vere-
adora frisou ainda a conquista da 
gratuitidade dos manuais escola-
res até ao 12.º ano, contribuindo 
assim para a universalidade do 
ensino para todos.

Apoio de 3 milhões 
de euros
No ano letivo anterior, cerca 

de 3 mil alunos participaram nos 
projetos do PEm. A autarquia dis-
ponibilizou 15 mil euros para os 
projetos e programas de apoio. 
Ao nível da Ação Social Escolar, 
o apoio foi de 30 352 mil euros, 
nos transportes escolares o in-
vestimento foi de 154 282 mil 
euros, as refeições escolares fo-
ram custeadas em 885 784 mil 
euros e a atribuição das bolsas de 
estudo representou um investi-
mento municipal de 12 mil euros. 
Quanto à aquisição e manuten-

ção dos equipamentos, o apoio 
foi de 250 mil euros. o montante 
maior foi para a manutenção e 
requalificação dos edifícios es-
colares: 1 milhão, 882 mil e 693 
euros e o valor para os acordos de 
execução que permitem às jun-
tas de freguesia apoiar as escolas, 
nomeadamente nas pequenas 
obras,  foi de 297 mil e 700 euros.

Fórum Seixal debate PEM
integrado no Fórum Seixal, 

prossegue o ciclo de debates so-
bre o Plano Educativo municipal 
(PEm), à semelhança do que 
aconteceu no anterior ano leti-
vo. A iniciativa tem como objetivo 
envolver a comunidade educativa 
no processo de discussão e ava-
liação deste projeto municipal. 
o próximo debate realiza-se no 
dia  17 de outubro, às 17 horas, na 
sede do Agrupamento de Escolas 
Nun’Álvares. n

Apresentação do Plano Educativo municipal 
Câmara municipal promove 108 projetos

Festa da Criança 2019
Animação para os mais novos assinala 
novo ano escolar

A Festa da Criança 2019 decorreu 
no Parque Urbano das Paivas no 
dia 28 de setembro, numa organi-
zação da Associação Os Pioneiros 
de Portugal, em parceria com a 
Câmara Municipal do Seixal, 
que contou com a presença de 
Manuela Calado, vereadora dos 

pelouros da Cultura e Juventude 
da autarquia.
A iniciativa integrou o programa da 
Receção à Comunidade Educativa 
do ano letivo de 2019-2020, e pro-
porcionou um dia muito anima-
do aos mais novos, com pinturas 
faciais, uma das atividades mais 

concorridas, ateliês e artes de pal-
co, nomeadamente com a apre-
sentação de uma peça de teatro 
e música.
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Seis dias de música e animação

Festival de bandas 
de Arrentela

Promover a reflexão e implementação de hábitos de estudo que podem 
contribuir para o sucesso escolar das crianças é o objetivo do workshop 
O Apoio ao Estudo em Casa, que se realiza no dia 19 de outubro, sábado, 
das 17.30 às 19 horas, na Biblioteca Municipal do Seixal.
A iniciativa destina-se ao público em geral e o programa incidirá sobre: 
missão e partilha de responsabilidades no sucesso escolar, o que signifi-
ca estudar e o estudo em casa do aluno do ensino básico.
O workshop é promovido em parceria pela Escola Superior de Educadores 
de Infância Maria Ulrich e Câmara Municipal do Seixal.
As inscrições decorrem até ao dia 18 de outubro, pelos seguintes contac-
tos: telefone  210 976 100 ou email biblioteca.seixal@cm-seixal.pt.

Inscrições até 10 de outubro
Apoio ao estudo em casa

O MêS da Música foi esco-
lhido pela Sociedade Filarmónica 
União Arrentelense (SFUA) para 
realizar a 30.ª edição do Festival 
Internacional de Bandas de 
Arrentela, este ano com seis dias 
de música e animação, nos fins de 
semana de 11, 12, 13 e 18, 19 e 20 
de outubro.

O festival tem como objetivo 
promover o convívio e a troca de 
experiência entre formações mu-
sicais nacionais e estrangeiras. 

A iniciativa conta com o apoio 
da Câmara Municipal do Seixal e 
União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires.

Programa 
11 de outubro, sexta-feira
21.30 horas
Concerto de Abertura pelas 
Percussões da Metropolitana 
Auditório da Sociedade 
Filarmónica União Arrentelense

12 de outubro, sábado
21.30 horas
Rancho Folclórico de Verdelhos
 e Concerto pelas Bandas 
da Sociedade Musical 
5 de Outubro e Sociedade 
Filarmónica Democrática 
Timbre Seixalense 
Auditório da Sociedade 
Filarmónica União Arrentelense

13 de outubro, domingo
16.30 horas
Real Académica Tuna Acapella 
e Concerto pela Banda 
da Sociedade Filarmónica 
União Seixalense 
Auditório da Sociedade 
Filarmónica União Arrentelense

18 de outubro, sexta-feira
17 horas
Concerto pela Banda 
da Sociedade Filarmónica União 
Progresso Madalense – Açores
Auditório da Escola Secundária 
de Amora

21.30 horas
Concerto pela Banda de Música 
de Zamora, Espanha 
Auditório da Sociedade 
Filarmónica Operária Amorense

19 de outubro, sábado
10.30 horas
Atuação da Banda da Sociedade 

Filarmónica União Progresso 
Madalense 
Jardim em frente à Junta 
de Freguesia de Corroios

16.30 horas
Concerto pela Banda 
da Federação 
de Sociedades Musicais 
da Comunidade de Madrid 
e Banda de Música de Zamora 
Auditório da Sociedade 
Filarmónica União Arrentelense

21.30 horas
Grupo Coral Amigos do Alentejo 
e Concerto pelas Bandas 
da Sociedade Filarmónica União 
Progresso Madalense 
e da Sociedade Filarmónica 
União Arrentelense 
Auditório da Sociedade 
Filarmónica União Arrentelense

20 de outubro, domingo
10 horas
Desfile com exibição 
das seguintes participações:
Karma Drums; Banda da 
Sociedade Musical 5 de Outubro; 

Banda da Sociedade Filarmónica 
Democrática Timbre Seixalense; 
Real Académica Tuna Acapella; 
Banda da Sociedade Filarmónica 
União Seixalense; Banda 
da Federação de Sociedades 
Musicais da Comunidade 
de Madrid; Grupo Coral Amigos 
do Alentejo; Banda da Sociedade 
Filarmónica União Progresso 
Madalense; Banda de Música 
de Zamora; Banda da Sociedade 
Filarmónica União Arrentelense
Avenida da República, Arrentela

13 horas
Almoço de confraternização

Mais informações em
cm-seixal.pt.

Inscrições até 10 de outubro
Curso de escultura
A Extensão na Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços recebe um curso 
de escultura com Tomé Coelho, a decorrer de 13 de outubro a 10 de no-
vembro, aos domingos, das 10.30 às 16.30 horas, numa organização em 
parceria da Musa Paradisiaca e do Ecomuseu Municipal do Seixal.
O curso, para pessoas com idade a partir dos 18 anos, é coordenado 
pelo escultor Tomé Coelho e orientado para o trabalho coletivo com ma-
deira, partindo dos recursos existentes na Fábrica de Pólvora de Vale de 
Milhaços. A apresentação pública do trabalho desenvolvido realiza-se no 
dia 10 de novembro.
É necessária inscrição prévia, até 10 de outubro, através dos seguintes 
contactos: telefone 927 549 092, email geral@artemart.pt e site www.
artemart.pt. 
Tomé Coelho é artista e escultor santomense, especializado no uso da 
madeira e é colaborador de longa data de  Musa Paradisiaca . 
A iniciativa está inserida na programação da residência artística de  Musa 
Paradisiaca, em parceria com a MArt (estrutura de formação nas artes 
visuais). 
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A Câmara Municipal do Seixal está 
à procura de jovens artistas entre 
os 14 e os 30 anos, residentes no 
distrito de Setúbal, que desenvol-
vam trabalho nas áreas da pintura 
e fotografia e estejam interessados 
em mostrar a sua obra numa gale-
ria municipal. 
O objetivo é promover e incenti-
var o trabalho de jovens artistas, 

integrando-o no programa de expo-
sições para 2020 do Espaço Arte 
Jovem, em Miratejo.
Cada exposição, individual ou cole-
tiva, tem duração de cerca de qua-
tro semanas, sendo que as neces-
sidades logísticas inerentes ao de-
senvolvimento da referida mostra 
são proporcionadas pela Câmara 
Municipal do Seixal.

Os interessados em participar po-
dem contactar a autarquia através 
do email area.juventude@cm-sei-
xal.pt.

Exposições no Espaço Arte Jovem, em Miratejo
À procura de jovens artistas

A Biblioteca Municipal do Seixal 
continua a promover e receber ini-
ciativas para todas as idades rela-
cionadas com a leitura e a apren-
dizagem.
As iniciativas da Bebeteca são 
muito procuradas pelas experi-
ências que proporcionam aos be-
bés, desde o ioga à música, das 
brincadeiras aos movimentos. No 
ateliê Queres Brincar Comigo?, a 
Associação Acrescer promoveu 
a exploração sensorial para pais 
e bebés dos 6 aos 11 meses, 
através da descoberta de tesou-
ros escondidos num cesto. Esta 

atividade resultou da adaptação 
da prática pedagógica «Cesto 
dos Tesouros», de Goldshmied e 
Jackson, com narração lúdica da 
história «Queres Brincar Comigo?», 
de Eric Carle.
Para os mais crescidos, em setem-
bro, houve formação em literacia 
digital. A atividade Aprender Numa 
Tarde, promovida pela Associação 
Rato, permite dar os primeiros 
passos na informática, com apren-
dizagem de conceitos gerais, pro-
cessamento de texto e formata-
ção, internet e criação de contas 
de correio eletrónico.

Todos os meses também se re-
aliza na Biblioteca Municipal do 
Seixal a iniciativa Peças Unem 
Pessoas: Oficinas de Jogos de 
Estratégia, promovida pelo Clube 
de Estratégia do Seixal. O obje-
tivo é promover o contacto com 
os jogos de tabuleiro modernos, 
estimular a curiosidade relativa-
mente aos vários tipos de jogos de 
tabuleiro e suas potencialidades e 
promover o convívio intergeracio-
nal. A última sessão realizou-se no 
dia 28 de setembro. As próximas 
acontecem a 26 de outubro e a 23 
de novembro.

Biblioteca Municipal do Seixal
Atividades de leitura e aprendizagem

ARTES 2019 – Coletiva de Artes Plásticas
Mostra anual de artistas 
da associação

A exposição ARTES 2019 – Coletiva de Artes Plásticas está patente 
até dia 12 de outubro na Galeria de Exposições Augusto Cabrita.
Trata-se da mostra anual que a ARTES – Associação Cultural do 
Seixal realiza, dando a conhecer o trabalho dos seus associados. 
São 28 artistas a tornarem públicas as suas obras e ainda uma 
artista convidada: Maria Rodrigues.
A inauguração da exposição aconteceu no dia 5 de setembro e 
contou com a presença de Maria João Macau, vereadora do pe-
louro da Educação, Urbanismo e Recursos Humanos da Câmara 
Municipal do Seixal, Américo Costa, primeiro secretário da 
Assembleia Municipal do Seixal, e Umbelina Ribeiro, presidente da 
direção da ARTES, além de artistas e convidados.

Jardim do Seixal
Feira de artesanato mensal

O Jardim da Praça dos Mártires da Liberdade, no Seixal, foi, no dia 
15 de setembro, o cenário de uma feira de artesanato organizada 
pela Associação de Artes e Ofícios do Concelho do Seixal. 
Esta iniciativa, que conta com o apoio da Câmara Municipal do 
Seixal, permite aos artesãos da associação dar a conhecer o seu 
trabalho, mas também dinamizar o espaço público.
A feira de artesanato é mensal, decorre no terceiro domingo de ca-
da mês, entre as 10.30 e as 18.30 horas, até ao mês de novembro.
As próximas feiras realizam-se a 20 de outubro e a 17 de novem-
bro.
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Em setembro, o palco do Auditório 
Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal retomou a programação 
regular, com a diversidade e qua-
lidade a que já habituou os espe-
tadores do concelho. As primeiras 
iniciativas realizadas incluíram um 
espetáculo de dança, um encontro 
de corais alentejanos (ver nesta 
página) e um concerto de comemo-
ração dos 60 anos de carreira do 
Trio Odemira.
Corpus Dance Show subiu ao palco 

no dia 20 de setembro e é um espe-
táculo da classe de dança Corpus 
do Centro Cultural e Recreativo 
do Alto do Moinho, orientada por 
Virgínia Gonçalves. A atuação tem 
como tema o corpo humano, na 
sua dimensão física e emocio-
nal, explorando o movimento que 
transmite sentimentos e sensa-
ções, em busca da essência e da 
alma humana.
A celebração dos 60 anos de car-
reira do Trio Odemira decorreu no 

dia 28 de setembro e reuniu a for-
mação de Carlos Costa, Júlio Costa 
e Mingo Rangel, músicos que cons-
truíram uma sólida carreira artís-
tica assente em valores de ami-
zade, honestidade, dedicação e 
perseverança. O espetáculo tornou 
evidente porque constituem um 
caso raro no panorama da música 
nacional, que atravessa gerações 
e põe famílias inteiras a entoar as 
suas melodias.  

Programação regular e diversa no Auditório Municipal
Classe de Dança Corpus e Trio Odemira brilham 
em palco

A 13.ª edição do Drive in Arte reu-
niu 16 propostas de jovens ar-
tistas do distrito de Setúbal, na 
modalidade de pintura, em telas 
de grande formato, que o público 
pode apreciar ao longo da Estrada 
Nacional 10, entre a Cruz de Pau 
e Amora.
O espaço, transformado numa ga-
leria de arte ao ar livre, permite a 
visibilidade das criações artísticas 
a milhares de pessoas.

A inauguração da exposição, ani-
mada pelo DJ King Boost Sound, e 
a entrega dos prémios decorreram 
a 28 de setembro. Pedro Roque, 
com Nevoeiro, conquistou o pri-
meiro lugar desta edição, bisando 
o prémio que ganhou em 2017. 
O júri atribuiu ainda menções hon-
rosas a Ana Patrícia Lapa, pela 
pintura Acorda, e a Paulo Miguel  
Cunha, pelo trabalho Ainda Vais a 
Tempo.

As juradas do concurso foram 
Ana Rita Duarte, artista plástica, 
Manuela Rolão, professora de ar-
tes, e Luísa Rodrigues, em repre-
sentação da Câmara Municipal do 
Seixal. 
Estiveram presentes no evento 
a vereadora Manuela Calado, do 
Pelouro da Juventude da câmara 
municipal, e Manuel Araújo, pre-
sidente da Junta de Freguesia de 
Amora. 

Galeria de arte ao ar livre 

Pedro Roque bisa vitória no Drive in Arte
Concerto em Fernão Ferro
Kika conquistou o público 

A vencedora da 2.ª edição do programa «Factor X» da SIC, Kika 
Cardoso, atuou no dia 28 de setembro no Parque Urbano de 
Fernão Ferro.  A atuação teve entrada gratuita e decorreu no âmbi-
to da dinamização cultural da freguesia de Fernão Ferro, num pro-
grama promovido pela Câmara Municipal do Seixal que tem como 
principal objetivo levar a cultura mais perto de si.
O espetáculo confirmou o talento da cantora que, inspirada pelos 
registos pop e rock, apresentou alguns temas do seu primeiro 
álbum, demonstrando uma voz segura, melodiosa e plena de 
soul.  Em palco, a cantora confirmou ainda a entrega que dedica 
ao seu trabalho, criando momentos de grande cumplicidade com 
a audiência.

Encontro de corais alentejanos
Casa cheia para ouvir o cante

O Auditório Municipal ficou lotado para ouvir os sons e as modas da 
planície alentejana no dia 21 de setembro, durante o 38.º Encontro 
de Corais Alentejanos do Concelho do Seixal.
O espetáculo contou com a participação de vários grupos do con-
celho e de outros pontos do país, com o intuito de divulgar e pro-
mover o cante do Alentejo, uma tradição portuguesa reconhecida 
como património cultural da humanidade.
No evento estiveram Joaquim Tavares, vice-presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, António Santos e Manuel Araújo, respetiva-
mente presidentes da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires e da Junta de Freguesia de Amora.
O evento foi realizado pela Comissão Organizadora dos Encontros 
Corais, câmara municipal e juntas de freguesia do concelho. 
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CerCa de duas mil 
pessoas estiveram na Festa de 
abertura da 36.ª Seixalíada, que 
decorreu no dia 21 de setembro, 
no Pavilhão do Clube do Pessoal 
da Siderurgia Nacional, num 
momento único de confraterni-
zação, cooperação, fair play e, 
claro, de desporto para todos.

esta grande iniciativa da 
Câmara Municipal do Seixal de-
corre todos os anos com o intuito 
de proporcionar, durante qua-
tro semanas, a prática gratuita 
de diversas modalidades e, si-
multaneamente, a realização de 
competições e demonstrações. 

este ano, a Seixalíada, que 
decorre até 19 de outubro, rea-
liza-se com o lema «Um Projeto 
Singular, Uma Força Coletiva», 
com centenas de atividades e 68 
modalidades, nos vários espaços 
desportivos e naturais do con-
celho.

a Festa de abertura marca 
sempre o momento em que tu-
do começa, com um grande es-
petáculo que une o movimento 
associativo e as autarquias do 
concelho.

estiveram presentes Joaquim 
Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, vereadores 
da autarquia, alfredo Monteiro, 
presidente da assembleia 
Municipal do Seixal, presiden-
tes e representantes das juntas 
de freguesia e do movimento 
associativo, armando Farias, do 

Conselho Português para a Paz 
e Cooperação (CPPC), bem co-
mo a Comissão Organizadora da 
Seixalíada.

este ano, o evento desporti-
vo esteve ligado ao ambiente e 
à paz. Fruto da parceria com a 
amarsul, a Seixalíada passou a 
ser um ecoevento, com o com-
promisso de reduzir o impacto 
ambiental e promover a gestão 
adequada de resíduos, designa-
damente no uso de garrafas de 
água de plástico durante o even-
to. 

No dia 21 de setembro, co-
memorou-se o dia Internacional 
da Paz, pelo que, além do CPPC, 
foram convidados os solda-
dos da paz do concelho para 
estar presentes: a associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Mistos do Concelho do Seixal 
(aHBMCS) e a associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Mistos de amora (aHBMa).

a festa abriu com a Fanfarra 
da aHBMCS, seguindo-se o mo-
mento protocolar e a coreogra-
fia da Bandeira da Seixalíada 
pelo grupo de hip-hop United 
dancers, da Sociedade Filar-
mónica Operária amorense 
(SFOa). Joaquim Santos, José 
Carlos Gomes e Bruno ramos, 
em representação da Comissão 
Organizadora, hastearam a ban-
deira da Seixalíada.

ao som da Fanfarra da 
aHBMa, atletas da equipa de 

futebol feminino do Paio Pires 
Futebol Clube acenderam a pira. 
Confetes e pirotecnia reforça-
ram o momento especial que se 
viveu no pavilhão.

Os Karma drums deram en-
tão início às atuações que envol-
veram 255 atletas de várias cole-
tividades e modalidades.

a ginástica aeróbica esteve 
a cargo do Grupo aerostars, da 
associação de amigos do Pinhal 
do General, e da classe de com-
petição do Centro Cultural e   
recreativo do alto do Moinho. 
em ginástica rítmica de compe-
tição, atuou a classe do Centro de 
Solidariedade Social de Pinhal 
de Frades.

O taekwondo coube ao Clube 
desportivo e Cultural do Casal 
do Marco e a demonstração de 
karaté foi assegurada pelo Clube 
recreativo da Cruz de Pau,  Clube 
de Campismo Luz e Vida,  Casa 
do Povo de Corroios,  Sociedade 
Filarmónica União arrentelense 
e escola de Gojuryu Karatedô.

Os grupos de hip-hop Boom-
dance, da associação de amigos 
do Pinhal do General, renew 
Crew, do Independente Futebol 
Clube Torrense, United dancers, 
da SFOa, e a escola de dança 
Impacto, do Grupo desportivo e 
Cultural de Fernão Ferro, mos-
traram os seus melhores passos 
de dança. Noutros ritmos, atua-
ram as sevilhanas Flamenca Sul, 
da SFOa.

Festa de abertura da 36.ª Seixalíada

Duas mil pessoas demonstram 
força coletiva do projeto
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Festa de Abertura da 36.ª Seixalíada

Duas mil pessoas demonstram 
força coletiva do projeto

Houve ainda capoeira, com 
demonstrações do Centro 
Cultural e Desportivo das Paivas 
e do Judo Clube do Sul/Santa 
Casa da Misericórdia do Seixal.

Desporto e paz
Daniela Amaro, do Grupo 

Desportivo do Cavadas, leu o 
Juramento da Seixalíada, que 
promove o convívio e competi-
ção entre atletas e apela ao res-
peito pelo adversário e ao fair 
play.

Armando Farias recordou o 
quanto «o desporto é importan-
te para a paz», pois promove os 

valores da cooperação, amizade 
e solidariedade.

Bruno Ramos referiu que só 
com envolvimento coletivo «é 
possível continuarmos a organi-
zar, com primor, o maior evento 
desportivo do nosso país, de-
monstrando a força, a dedicação 
e a capacidade organizativa des-
te concelho».

«Esta festa e este projeto da 
Seixalíada são a demonstração 
de que, quando damos as mãos, 
conseguimos chegar mais lon-
ge. Começámos em 1982 apenas 
com algumas modalidades e, 36 
anos depois, são dinamizadas 

mais de 60 modalidades em qua-
tro semanas de atividade, movi-
mentando mais de 20 mil parti-
cipantes», disse o presidente da 
Câmara Municipal do Seixal.

Referindo-se ao lema da 
Seixalíada, Joaquim Santos afir-
mou ainda: «Este é um projeto 
único no país e o resultado da 
união entre coletividades, autar-
quias e muitos outros parceiros 
em prol do desporto para todos, 
e que demonstra a força coletiva 
do concelho do Seixal.» n

Seixalíada mobiliza atletas e populares 
de todas as idades
A festa do desporto já começou

Até 19 de outubro, a 36.ª Seixalíada assume-se como o ponto alto do ca-
lendário desportivo do concelho, na qual participam milhares de atletas 
federados e populares, que à sua escolha têm mais de 60 modalidades.
Durante a 1.ª quinzena, o difícil foi escolher entre provas de ciclismo, 
de basquetebol e andebol, regatas de vela, torneios de ténis, xadrez e 
patinagem artística, encontros de ginástica e workshops de dança. Dos 
infantis aos veteranos realizaram-se provas para todas as idades, em que 
o mais importante foi o convívio gerado e a partilha de experiências.  
A Seixalíada é acima de tudo uma iniciativa inclusiva. Nos dias 14 e 15 de 
setembro, o Pavilhão Municipal da Torre da Marinha acolheu um estágio 
da seleção nacional de râguebi em cadeira de rodas. Nos fins de semana 
seguintes, a atividade continuou, com o Torneio de Andebol no escalão 
de juvenis femininos que levou participantes de vários pontos do país, no 
dia 21 de setembro, ao Pavilhão Multiusos do Centro de Solidariedade 
Social de Pinhal de Frades. Ao pódio subiram: 1.º, ARE Porto Alto; 2.º, 
A 20Km Almeirim; 3.º, Boa Água Andebol. Já no dia 22 de setembro, o 
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho recebeu o Torneio CCRA Mtástico 
de Corfebol, no qual participaram 77 atletas de 6 clubes, divididos por 
12 equipas, enquanto as 24 Horas de Taekwondo juntaram perto de 300 
participantes. Entre as atividades ao ar livre, os dias 28 e 29 de setembro 
transformaram a Baía do Seixal num grande espetáculo de regatas de 
vela e canoagem com muita animação no rio e em terra.
Mas ainda muito vai acontecer. No dia 5 de outubro, o Encontro InterArtes 
Marciais e as aulas de tai chi e chi kung podem ser opções para os entu-
siastas de artes marciais. No dia 12 de outubro, o Complexo Municipal de 
Atletismo Carla Sacramento recebe o 2.º duatlo da Seixalíada, no mesmo 
dia em que decorre o Encontro de Ginástica Acrobática. Mas para saber 
mais sobre estas e outras iniciativas, acompanhe a Seixalíada nas redes 
sociais, em seixaliada.net e cm-seixal.pt.
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O municípiO do Seixal 
associou-se às comemorações do 
Dia mundial do coração com um 
programa de atividades que de-
correram no dia 27 de setembro. 
Ao assinalar esta data, o objetivo é 
sensibilizar para a importância de 
um estilo de vida saudável para a 

saúde e para o coração.
O programa incluiu diversas 

atividades desportivas e lúdicas 
que decorreram nas frentes ribei-
rinhas do Seixal e de Arrentela.  

O ponto de encontro foi na 
Quinta da Fidalga, em Arrentela, 
onde decorreu uma aula de pila-

tes. manuela calado, vereadora 
da câmara municipal do Seixal, 
esteve presente na iniciativa. 

Depois, os participantes par-
tiram da Quinta da Fidalga num 
passeio pela frente ribeirinha inti-
tulado Seja um Herói do coração – 
Faça uma promessa!. Após a che-

gada à estação náutica do Seixal, 
teve início uma viagem na embar-
cação tradicional Baía do Seixal. 
Este passeio foi também uma for-
ma de assinalar o Dia mundial do 
Turismo, que se celebrou a 27 de 
setembro.

A iniciativa foi organizada pe-

la 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 na comunidade do 
Seixal e Fundação portuguesa de 
cardiologia. n

Frente ribeirinha do Seixal

Comemorações 
do Dia Mundial do Coração

A Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos do Seixal realizou, no dia 20 
de setembro, a III Caminhada de Sensibilização e Consciencialização para a Doença de 
Alzheimer. A caminhada decorreu junto à zona ribeirinha do Seixal, com a participação de 
utentes, familiares, funcionários e sócios, bem como de António Santos, presidente da União 
das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires.
O objetivo desta iniciativa, que visou assinalar o Dia Mundial da Doença de Alzheimer, que se 
celebra a 21 de setembro, foi sensibilizar os participantes para a importância da prática de 
exercício físico, como forma de prevenir e retardar os sintomas da doença.
Estima-se que existam cerca de 60 mil pessoas com doença de Alzheimer em Portugal, uma 
patologia do cérebro de causa desconhecida, com agravamento progressivo, lento e irrever-
sível, que afeta principalmente as funções intelectuais.

Repetindo o formato do ano letivo anterior, a Semana da Sopa e da Fruta decorre este ano 
novamente ao longo dos mesmos cinco dias, entre 14 e 18 de outubro. A campanha de sen-
sibilização acontece nas escolas básicas Paulo da Gama, Nun’Álvares, Dr. António Augusto 
Louro, Cruz de Pau, Carlos Ribeiro e nas escolas secundárias de Amora e Manuel Cargaleiro.
Integradas numa alimentação saudável, a sopa e a fruta são alimentos essenciais para a saú-
de e crescimento de crianças e jovens, constituindo alimentos nutritivos (com elevado teor em 
vitaminas, minerais, fibra e água) e com baixo valor calórico, contribuindo para regular o ape-
tite e, se consumidas em variedade, resultando num maior consumo de vitaminas e minerais. 
A iniciativa é desenvolvida pelas escolas com o apoio do projeto Seixal Saudável, da Câmara 
Municipal do Seixal, da Liga Portuguesa Contra o Cancro e do projeto Geração Saudável, de-
senvolvido pela Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos. 

Caminhada de sensibilização 
para a Doença de Alzheimer

Projeto senzibiliza crianças e jovens 
para uma alimentação saudável
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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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Fogueteiro
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Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro
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Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados
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19.30 20.30 21.30
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19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

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

(*) n Partida do Fogueteiro

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

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

808 203 050 TRANSTEjO  

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

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

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

Proteção Civil Municipal 
| 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

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
Bairro Novo 21   
Silva Carvalho 22   
St.ª Marta do Pinhal 23
Alves Velho      24
Matos Lopes 25
São Bento  26
Pinhal de Frades 27
Lusitana  28
Duarte Ramos 29
Moura Carneiro 30
Silva Carvalho 31
Além Tejo   1
Do Vale    2
Nova Amorense            3
Nobre Guerreiro     4

Serviço permanente

ABReU CARDoSo | R. Cidade Setúbal, 1-B, 
Corroios | 212 545 585
ALéM Tejo | Av. Dr. Arlindo Vicente, 20 A e 20 B 
Torre da Marinha | 212 223 736
ALVeS VeLHo | R. Luís de Camões, 27, 
Torre da Marinha | 212 211 132
BAIRRo NoVo | R. da Liberdade, 105-A,  
Bairro Novo | 212 220 959
BeNTo LINo | Av. de Vale de Milhaços, 34, 
Corroios | 212 532 601 
BIoTIFAR | R. José Carlos Ary dos Santos, 2-A,
Miratejo | 212 536 351
CeNTRAL | Av. General Humberto Delgado, 
9-11, Paio Pires | 212 210 365
CeNTRAL DA AMoRA | R. MFA, loja 22, Amora 
| 212 257 108
Do VALe | R. da Cordoaria, 5 B,Cruz de Pau
| 212 255 919
DUARTe RAMoS | Centro Comercial Belsul, 11, 
Lj. 29, Cruz de Pau | 212 268 930
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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KENNY BARRON TRIO
CÉSAR CARDOSO QUARTETPETER BERNSTEIN QUARTET
RALPH TOWNER
WOJTEK MAZOLEWSKI QUINTET RICARDO TOSCANO TRIOFEAT ALI JACKSON

JOHN BEASLEY MONK’ESTRA SEPTET

cm-seixal.pt

17 a 26
de outubro
de 2019

Fórum
Cultural
do Seixal

Bilhetes à venda:
Em www.ticketline.pt
e locais habituais.

patrocínios / apoios

parceiros media



O SeixalJazz assinala 20 edições e regres-
sa ao Auditório Municipal do Fórum Cul-
tural do Seixal com um conjunto de sete 
espetáculos com os melhores intérpretes 
deste estilo musical. Estes concertos de-
correm às 22 horas, entre 17 e 26 de outu-
bro, e têm continuidade nos mesmos dias, 
no SeixalJazz Clube, a funcionar no Arma-
zém 56 – Arte Sx, localizado na antiga fá-
brica corticeira Mundet.Aqui irão decorrer 
as atuações de Fragoso Quinteto, Daniel 
Neto Quinteto, Miguel Rodrigues Trio, Trio 
Noa, Indra Trio e Jeffery Davis Quintet, no-
mes do melhor jazz nacional, com entrada 
gratuita.
Já no Auditório Municipal, o pianista Kenny 
Barron apresenta-se no dia 17 de outubro 
com uma formação de trio que promete 
uma interpretação elegante, com melodias 
sensíveis e ritmos contagiantes. Liderando 
um quarteto, César Cardoso é autor de «In-
terchange», o mais recente álbum do saxo-

fonista, compositor e arranjador que atua 
nesta mesma sala no dia 18. No dia se-
guinte, a noite pertence a Peter Bernstein, 
guitarrista da cena jazz de Nova Iorque que 
atingiu projeção internacional e já partici-
pou em inúmeras gravações e apresenta-
ções com músicos de diferentes gerações.
Outro guitarrista, Ralph Towner, vem ao 
Seixal no dia 23 de outubro e apresen-
ta um espetáculo a solo em que a maior 
curiosidade será descobrir a sonoridade 
singular que desenvolve a partir das suas 
guitarras de 6 e 12 cordas. No dia seguin-
te, o contrabaixista Wojtek Mazolewski sur-
ge em formação de quinteto e dá a conhe-
cer uma música que derrubou as fronteiras 
clássicas do jazz e mereceu reconheci-
mento internacional, inspirando plateias 
em alguns dos maiores festivais de música 
indie e rock do mundo. Com Géraud Por-
tal no contrabaixo, Ricardo Toscano repete 
a presença no cartaz principal do festival 

Festival Internacional SeixalJazz decorre de 17 a 26 outubro 
Melhor jazz nacional 
e estrangeiro no Seixal
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Bilhete único diário: 12 euros (25 por cento de desconto para jovens até 25 anos, refor-
mados e trabalhadores das autarquias do Seixal)
Assinatura: 70 euros (7 dias)
A bilheteira do auditório abre 1.30 horas antes de qualquer espetáculo e encerra 15 
minutos após o seu o início. De terça a sexta-feira, das 10 às 19, aos sábados, das 
14.30 às 19 horas, o serviço de venda de bilhetes funciona no balcão de informações 
da Biblioteca Municipal. Reservas/informações: ligue 1820 (24h) - A partir do estran-
geiro: ligue 351 217 941 00

no dia 24, assegurando a genuinidade que 
sempre entrega às suas interpretações e 
trazendo como convidado especial o bate-
rista Ali Jackson.
No último dia do festival, o palco ficará 
ainda mais cheio, também com o talento, 
mas sobretudo com os sete músicos que 
compõem a John Beasley Monk’estra, con-
duzida pelo pianista, compositor e arranja-

dor que se apresentou com ícones da mú-
sica como Miles Davis, Freddie Hubbard, 
Dianne Reeves, Steely Dan, Marcus Miller, 
Christian McBride, Chaka Khan ou James 
Brown. A formação inspira-se nas compo-
sições de Thelonious Monk e nas suas me-
lodias fora do ritmo, marcadas pelo humor 
e estranha beleza e por um swing descom-
prometido.

Bilhetes no Fórum Cultural do Seixal 
e na rede ticketline.pt 



Dia 18 de outubro, sexta-feira, 22 horas

Cesar Cardoso Quartet
César Cardoso – saxofone; Demian Cabaud – contrabaixo; André Sousa Machado – ba-
teria; Bruno Santos – guitarra

César Cardoso vem ao Seixal com a formação de quarteto com quem gravou «Interchange», 
o mais recente trabalho do saxofonista, compositor e arranjador.  O álbum contou ainda 
com a colaboração de Miguel Zenón, saxofonista alto nomeado diversas vezes para os 
prémios Grammy e fundador do grupo SFJazz Collective que integrou a programação da 
edição de 2005 do SeixalJazz.
Na essência do álbum, evidencia-se a constante dinâmica e forte interação dos instrumen-
tos que se ouvem nos nove temas originais que compõem o conjunto de «Interchange». «A 
música moderna é, por vezes, associada a música complicada e difícil de se ouvir, mas 
para mim deve ser “fresca”, melódica, enérgica e de fácil perceção junto do público», de-
fende o saxofonista. 
O concerto no Auditório Municipal ganha assim um motivo de curiosidade extra: saber 
como funciona ao vivo um álbum que reflete uma inovação na abordagem à música, 
conferindo-lhe uma crescente complexidade, mas sempre sem perder a força melódica 
imprescindível no jazz.

Dia 19 de outubro, sábado, 22 horas

Peter Bernstein Quartet
Peter Bernstein – guitarra; Sullivan Fortner – piano; Leon Parker – bateria; Doug 
Weiss – contrabaixo

Sonny Rollins, Bobby Hutcherson, George Coleman, Lou Donaldson, Dr. Lonnie Smith, 
Fathead Newman, Joshua Redman, Brad Mehldau, Diana Krall, Lee Konitz e Jimmy 
Cobb são alguns nomes que já contaram com a colaboração de Peter Bernstein, 
guitarrista norte-americano que conquistou renome internacional a partir da cena 
jazz de Nova Iorque. 
Nascido em 1967 e natural da «Grande Maçã», Peter Bernstein começou por apren-
der piano aos 8 anos e iniciou-se na guitarra aos 13, começando um percurso muito 
sólido neste instrumento, participando em diversas gravações e apresentações com 
músicos de todas as gerações e gravando 12 álbuns e um DVD enquanto líder de 
formações jazz. 
Apresentando-se no Seixal em formação de quarteto, acompanhado por piano, bate-
ria e contrabaixo, Peter Bernstein toca numa guitarra exclusiva fabricada pela Ziedler 
em 1981, a partir da qual desenvolve um som na tradição pós-bop, similar ao con-
seguido por guitarristas clássicos como Wes Montgomery, Kenny Burrel e Jim Halll. 
Este último chegou mesmo a afirmar que Bernstein «prestou atenção ao passado e 
ao futuro» e declarou-se rendido ao seu «swing, lógica, sensação e gosto».

3 outubro 2019 n Seixal Boletim Municipal  2
DESTACÁVEL

Dia 17 de outubro, quinta-feira, 22 horas

KENNY BARRON TRIO
Kenny Barron – piano; Kiyoshi Kitagawa – contrabaixo; Savannah Harris – bateria 

Natural de Filadélfia e nascido em 1943, Kenny Barron é um virtuoso capaz de 
fascinar o público com a elegância do seu toque, melodias sensíveis e ritmos con-
tagiantes, conferindo-lhe o reconhecimento como uma das maiores influências dos 
pianistas do jazz mainstream desde o período bebop.
Desse reconhecimento resultaram as nove nomeações para os Grammy, as muitas 
vezes que foi eleito o melhor pianista de jazz por publicações, público e críticos, mas 
também um percurso sólido de professor ao longo de 25 anos. 
Kenny Barron acompanhou grandes nomes do jazz, como Stan Gettz, na década 
de 1980, com quem grava os melhores trabalhos da discografia do saxofonista, ou 
Freddie Hubbard, Dizzy Gillespie, Milt Jackson, Dave Holland, percorrendo diversos 
estilos de influências jazzísticas, africanas, latinas, brasileiras, caribenhas, etc. No 
Seixal, o norte-americano apresenta-se em formação de trio, com bateria e contra-
baixo, surgindo acompanhado dos músicos com quem gravou em 2016 «Book of 
Intuition».



Dia 24 de outubro, quinta-feira, 22 horas

Wojtek Mazolewski Quintet

Wojtek Mazolewski – contrabaixo; Oskar Török – trompete;  Marek Pospieszalski – 
saxofone tenor; Joanna Duda – piano; Qba Janicki – bateria

Formação de jazz de maior influência na cena jazz polaca nas ultimas décadas, o quin-
teto de Wojtek Mazolewski combina a tradição dos grandes mestres do jazz dos anos 
1960 e 1970 como Miles Davis, Eric Dolphy, Albert Ayler e Ornette Coleman, com a mo-
dernidade da cena jazzística atual e influências que incluem os menos previsíveis Led 
Zeppelin, Red Hot Chilli Peppers, Nirvana e Aphex Twin.
Nascido em 1976 em Gdansk, Mazolewski é responsável pelo ressurgimento do jazz 
polaco e lidera ainda o grupo Pink Freud, um quarteto de jazz experimental. Com o         
quinteto que traz ao Seixal, o contrabaixista editou em 2014 o álbum «Polka» que rece-
beu os melhores elogios da crítica especializada e foi alvo de reedição em 2018, numa 
edição que inclui alguns temas novos. A reedição recebeu o nome de «Polka – Worldwi-
de Deluxe Edition» e foi considerada uma obra-prima pela revista Down Beat.
O concerto no Auditório Municipal irá certamente demonstrar os motivos pelos quais 
o quinteto do baixista polaco ultrapassou as fronteiras habituais do jazz e ganhou re-
conhecimento internacional, inspirando plateias em alguns dos maiores festivais de 
música indie e rock de todo o mundo, sem deixar de merecer lugar em clubes de jazz.

Dia 25 de outubro, sexta-feira, 22 horas

Ricardo Toscano Trio 
Feat Ali Jackson

Ricardo Toscano – saxofone alto; Ali Jackson – bateria;  Géraud Portal – con-
trabaixo 

Ricardo Toscano cresceu a jogar à bola e a ouvir jazz e começou a tocar clarine-
te na banda da Sociedade Filarmónica Operária Amorense com apenas 8 anos. 
Considerado o melhor músico nacional em 2015, o saxofonista faz parte de uma 
geração de músicos mundiais que está a tocar jazz com a mesma autenticidade 
que reconhecemos nos registos históricos dos grandes nomes do jazz, e traz ao 
Seixal o norte-americano Ali Jackson e o francês Géraud Portal. 
Nestes músicos, a autenticidade é uma atitude. Se percebemos que estamos pe-
rante um registo inovador com as marcas de intemporalidade do jazz tocado pe-
los melhores intérpretes, também é fácil reconhecer o desenho de um caminho 
de futuro com marcas próprias de improviso e interpretação. Estamos perante 
um continuador da tradição de Charlie Parker, Cannonball Adderley, John Coltra-
ne ou Ornette Coleman, não de um mero seguidor, com um reportório melodioso 
sobre o qual incide a mestria da improvisação. Um concerto imperdível. 

Dia 23 de outubro, quarta-feira, 22 horas

Ralph Towner
Ralph Towner – guitarras de 6 e 12 cordas

O lendário guitarrista John Abercrombie, já falecido, disse que as composições de 
Ralph Towner deveriam ser «colocadas num lugar especial na América». Doces, co-
moventes e de uma beleza inquestionável, as melodias do americano transportam 
quem as ouve para um lugar estranhamente melancólico.
Esta quase melancolia é um novo destino da sua música, resultado de um percur-
so que o guitarrista fez dos primeiros acordes alegres e leves que podemos ainda 
ouvir nos discos mais antigos deste instrumentista com 79 anos. Já um consagra-
do, quer pelas composições, quer pelas interpretações, a sua abordagem à música 
nunca perdeu um toque característico e fresco que confere à sua música um som 
especial e único. Uma singularidade que se torna ainda mais evidente nas suas 
interpretações ao vivo.
Apesar da idade, Ralph Towner nunca deixou de encontrar maneiras de tocar inova-
doras e novas. O espetáculo no Seixal, em que enfrentará os 350 lugares do Auditó-
rio Municipal sozinho com as suas guitarras de 6 e 12 cordas, constitui uma opor-
tunidade dourada para o conferir.
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Dia 26 de outubro, sábado, 22 horas

John Beasley Monk’estra 
Septet
John Beasley – condutor/arranjador/piano; Gene Coye – bateria; Ben Shepherd – 
baixo; Magnus Lindgren – saxofone; James Ford – trompete;  Joris Roelofs – clari-
nete; Francisco Torres – trombone

Artista nomeado para os prémios Grammy e artista da Mack Avenue, John Beasley 
é um pianista, compositor e arranjador que se apresentou com ícones da música, 
desde Miles Davis a Freddie Hub bard, de Dianne Reeves a Steely Dan, de Marcus 
Miller a Christian McBride, de Chaka Khan até James Brown. O elenco é impressio-
nante, mesmo para um teclista de primeira linha que tocou em centenas de discos 
e trabalhou nas bandas sonoras de Spectrum e Skyfall, Finding Nemo, assim como 
na sequela, Finding Dory, ou de séries como Cheers, Family Ties ou Fame.
Com a Monk’estra, Beasley apresenta-se num formato que tem como objetivo cap-
tar o espírito da música de Thelonious Monk, nas suas melodias fora do ritmo, mar-
cadas pelo humor e estranha beleza  e por um swing descomprometido, com ar-
ranjos frescos e o espírito de Nova Orleães, do hip-hop e dos ritmos afro-cubanos.

SeixalJazz Clube no Armazém 56 – Arte Sx 

Sete noites com entrada grátis  
Fragoso Quinteto (17 de outubro, quinta-feira)
João Fragoso – contrabaixo/composição; João Almeida – trompete; Mateja Dolsak - sa-
xofone tenor; João Carreiro – guitarra; Miguel Rodrigues – bateria 
Um concerto com o selo «Cena Jovem Jazz.pt», a atuação do quinteto de João Fragoso 
apresenta uma música com estruturas algo invulgares e em que mesmo as incursões 
no jazz mais convencional soam de algum modo inovadoras e imprevisíveis. 

Daniel Neto Quinteto (18 e 19 de outubro, sexta-feira e sábado)
Daniel Neto – guitarra; Ricardo Ribeiro – clarinete; Paulo Santo – vibrafone; André Ro-
sinha – contrabaixo; Miguel Moreira – bateria
O segundo registo de originais do guitarrista Daniel Neto, «Olho de Peixe», foi escrito 
para esta invulgar formação composta por clarinete, vibrafone, contrabaixo, guitarra e 
bateria, definindo um jogo de liberdade e precisão, com diversas referências.

Miguel Rodrigues Trio (23 de outubro, quarta-feira)
Miguel Rodrigues – bateria/composição; José Diogo Martins – piano; Demian Cabaud 
– contrabaixo 
O compositor e baterista Miguel Rodrigues foi o premiado na primeira open call da 
«Cena Jovem Jazz.pt», competição destinada a músicos com menos de 25 anos de ida-
de. O júri salientou a elegância das estruturas composicionais e a interação entre a 
escrita e a improvisação. Um concerto com o selo «Cena Jovem Jazz.pt».

Trio Noa (24 de outubro, quinta-feira)
Nuno Costa – guitarra; Óscar Graça – piano;  André Sousa Machado – bateria
Prestes a lançar o primeiro trabalho discográfico, o Trio Noa explora diferentes dimen-
sões e ambientes musicais, com especial atenção à interação entre músicos e instru-
mentos e procura estabelecer uma estética de fusão entre a contemporaneidade da 
música cosmopolita e a tradição da música improvisada com origem no jazz. 

Indra Trio (25 de outubro, sexta-feira)
Luis Barrigas – piano; Jorge Moniz – bateria; João Custódio – contrabaixo
Com características que por vezes associamos à música erudita e ao jazz europeu, em 
que a improvisação é constante, o Indra Trio encontra um espaço comum representado 
pela voz dos seus instrumentos, construindo composições originais que definem uma 
relação orgânica e natural com a música.

Jeffery Davis Quintet (26 de outubro, sábado) 
Jeffery Davis – vibrafone; Óscar Graça – piano; Francisco Brito – contrabaixo; Marcos 
Cavaleiro – bateria; José Soares – saxofone 
Com esta formação, os temas de Jeffery Davis denotam uma profunda influência da 
música de câmara erudita e do jazz, com uma base de groove, muitas vezes inspirada 
no swing e em outros estilos mais tradicionais. 

Dia 22 de outubro, terça-feira, 15 horas

Isabel Rato n’O SeixalJazz 
Vai à Escola 
Isabel Rato – piano e composição; João David Almeida – voz; João Capinha – 
saxofone soprano/alto/tenor; João Custódio – contrabaixo; Alexandre Alves – 
bateria

O quinteto da pianista Isabel Rato apresenta um concerto comentado, realizado 
no âmbito d’O SeixalJazz Vai à Escola, projeto de divulgação da música jazz de-
senvolvido pela Câmara Municipal do Seixal para alunos e professores das esco-
las do concelho. 
Nascida em Lisboa no ano de 1981, Isabel Rato iniciou os estudos de piano aos 
5 anos de idade e licenciou-se em piano jazz na Escola Superior de Música de 
Lisboa. Além de piano, desenvolveu estudos de canto e guitarra clássica. Partici-
pou em várias masterclasses com pianistas reconhecidos, como John Taylor, Fred 
Hersh, Mário Laginha e João Paulo Esteves da Silva. A sua música é influenciada 
pela improvisação, música do mundo e música clássica. «Para além da curva da 
estrada», álbum de 2017, é o seu primeiro trabalho discográfico. 
No concerto, dirigido aos alunos e professores envolvidos no projeto, a audiência 
aprende sobre as diversas vertentes do jazz, desde a história ao contexto políti-
co-social do seu aparecimento e evolução, passando pelos diferentes estilos e 
tendências e conhecendo melhor o conceito de improvisação que lhe é particular.

Dias 19 e 26 de outubro, Oficina de Artes 
Manuel Cargaleiro

SeixalJazz apresenta 
Ouver Jazz com José Duarte 
Nos dias 19 e 26 de outubro, a Oficina de Artes Manuel Cargaleiro, na Quinta da 
Fidalga em Arrentela, apresenta, às 17 horas, Ouver Jazz, um espaço dedicado 
à história do jazz conduzido por José Duarte, em que poderá treinar o ouvido e 
ouvir as histórias do autor do programa «Cinco Minutos de Jazz».
As duas sessões de Ouver Jazz irão visitar a cidade do Kansas, onde nos anos 
1930 e 1940 já soava o jazz moderno, e ainda dar a conhecer os grandes nomes 
do jazz que fazem parte da Vintage Collection – 1958-1961.
A entrada é livre.
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3 a 17 de outubro

DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA

SBM 739
3 de outubro 2019

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

MTV Sunset 
Party Seixal

O Seixal recebe, no dia 12 de outubro, das 16 às 24 horas, a 2.ª edição do MTV Sunset Party, 
numa parceria entre a MTV Portugal e a Câmara Municipal do Seixal.
A festa desenrola-se pela tarde e conquista a noite com grande alegria, animação e 
a música dos aclamados e experientes DJ Kura, Kevu e Nokin, a que se junta a jovem 
promessa da música eletrónica Fifty. 
Nascido em 1987, Kura é o nome artístico de Rúben de Almeida Barbeiro, um dos DJ e 
produtores portugueses com maior reconhecimento mundial. Fundado em 2014, Kevu 
é o duo que reúne os DJ João Rosário e João Pedro e que em cinco anos conquistou 
palcos nacionais e estrangeiros com alegria contagiante e muita interação. Nokin tem 
um percurso de 18 anos na música eletrónica e apresenta sonoridades hip-hop, R&B, 
dancehall, bass e turntablism. Apesar de ter começado já em 2013, Fifty encontra-se agora 
num reconhecimento crescente e apresenta sets recheados de hip-hop, R&B, trap, twerk 
e bass.
O local onde irá decorrer o evento será anunciado oportunamente, em função das 
condições climatéricas, sendo a entrada livre mas sujeita à lotação do espaço.

Fica o convite para um pôr do sol outonal ao som da melhor música.

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

VII Sons na Aldeia
O VII Sons da Aldeia realiza-se no dia 12 de outubro, na Sociedade Musical 
5 de Outubro.
O programa inicia-se às 21 horas com a apresentação do fanzine CoopAzine 
n.º 3, seguindo-se às 21.30 horas a projeção do documentário Do Martelo ao 
Berbequim: Viagem à Aldeia Industrial, produzido e realizado por Rui Geada 
(Associação de Ideias). 
Às 22.30 horas, começa o live act, com a banda Erros Alternados e os 
convidados: Jesuíno Simões (Antes Dementes); José João Loureiro 
(Orquestra Popular de Paio Pires); Miguel Leonardo (Arcanjo); Rui José 
Carvalho (We Hate All These Liberals); Rui Geada (IAMTHESHADOW); 
Sérgio Aleixo (Demokratia); Sérgio Gomes (Performer).
O evento é produzido e organizado pela CoopA – Associação Aldeia 
Cooperativa de Artes, com apoio de instituições locais.

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

Uma Olaria Romana 
a Descobrir
Se quiser descobrir o património da sua região, pode começar por participar 
na visita temática Uma Olaria Romana a Descobrir, no dia 12 de outubro, 
sábado, às 10.30, 11.30, 15 e 16 horas.
Durante a visita pode ficar a conhecer a arquitetura e o modo de funcionamento 
dos fornos cerâmicos que produziram ânforas e loiça doméstica entre os 
séculos III e V. Será ainda possível acompanhar os trabalhos arqueológicos em 
curso na Olaria Romana da Quinta do Rouxinol, o único monumento nacional 
do município do Seixal.
A iniciativa destina-se ao público em geral, é de participação gratuita e sem 
inscrição prévia, e decorre no Núcleo da Olaria Romana da Quinta do Rouxinol.
Uma organização do Ecomuseu Municipal do Seixal, com o apoio do Centro 
de Arqueologia de Almada.
Contactos: 210 976 112 ou ecomuseu.se@cm-seixal.pt.



___________________________
Das 13 às 17.30 horas
2.º Duatlo
36.ª Seixalíada
Org.: Associação Naval Amorense
Complexo Municipal de Atletismo 
Carla Sacramento
___________________________
Das 14 às 16 horas
Aula Aberta de Canoagem
36.ª Seixalíada
Org.: Clube de Canoagem de Amora
Rampa do Clube de Canoagem de Amora
___________________________
15 horas
36.º Aniversário do Grupo Coral 
Alentejano da Associação dos 
Serviços Sociais dos Trabalhadores 
das Autarquias do Seixal
Música . M/ 6 anos . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal
___________________________
Das 16 às 23 horas
Espetáculo solidário
Campanha Ajude-nos a Ajudar, Duas Associa-
ções de Bombeiros, a Mesma Missão – Servir 
a População
Entrada livre
Org.:  associações de bombeiros do concelho 
do Seixal e de Amora
Parque Urbano da Quinta da Marialva, Corroios

___________________________

Das 16 às 24 horas
MTV Sunset Party Seixal
DJ Kura, Kevu, Nokin, Fifty
Entrada livre
Local a designar
___________________________
16.30 horas
Arca de Histórias
Animação de leitura
Dos 4 aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal
___________________________
Das 16.30 às 18 horas
Aula de Karatedo – Gojuryu
36.ª Seixalíada
Org.: Casa do Povo de Corroios
Parque Urbano da Quinta da Marialva
___________________________
Das 17 às 18.30 horas
Workshop Hip-Hop Águias Unidas
36.ª Seixalíada
Org.: Clube Desportivo e Recreativo Águias 
Unidas
Pavilhão multiusos do clube

___________________________
17.30 horas
Queres Brincar Comigo?
Exploração sensorial para pais e bebés 
dos 6 aos 11 meses
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

___________________________
Das 21 às 23 horas
Espetáculo Shake It Up
36.ª Seixalíada
Dança
Centro de Solidariedade Social de Pinhal 
dos Frades
___________________________
21.30 horas
VII Sons na Aldeia
Música
Org.: CoopA – Associação Aldeia Cooperativa 
de Artes
Sociedade Musical 5 de Outubro, 
Aldeia de Paio Pires

13 out. 
domingo 
___________________________
9 horas
V Trail Quinta do Pinhão
Atletismo . Inscrição (4)
Org.: Clube Desportivo e Recreativo Águias 
Unidas
Quinta do Pinhão, Belverde
___________________________
Das 10 às 12 horas
Área de Participação do Seixal
36.ª Seixalíada
Várias atividades desportivas
Parque da Quinta dos Franceses

___________________________
Das 14 às 18.30 horas
Regata dos Trade
36.ª Seixalíada
Barcos dragão
Org.: Associação Naval Amorense
Frente ribeirinha de Amora

___________________________
16 horas 
Milho por Peixe
Teatro . M/ 6 anos . Ingresso: 5 euros
Org.: Animateatro
Cinema S. Vicente

seixal
acontece
4 out. sexta 
___________________________
Das 10 às 12 e das 14.30 às 16.30 horas
A Minha História da República
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet
___________________________
Das 18 às 20 horas
Demonstração de Tai Chi e Chi Kung
36.ª Seixalíada
Org.: Associação para o Desenvolvimento 
Sócio-Cultural e Desportivo de Belverde 
e Unisseixal
Parque da Quinta dos Franceses, Seixal
___________________________
21.30 horas
Hachiko – Amigo para Sempre
Cinema . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal

5 out. sábado 
___________________________
Das 9 às 12 horas
Encontro InterArtes Marciais
36.ª Seixalíada
Recinto do Moinho de Maré de Corroios
___________________________
21.30 horas
1 Café na Revista
Angariação de fundos para a Associação 
Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos 
do Seixal
Teatro de revista . Ingresso (7)
Clube de Campismo Luz e Vida

___________________________
Das 9 às 18 horas
Torneio de Ténis de Campo | Sub-14 
e Sub-15 | Masculinos e Femininos
36.ª Seixalíada
Org.: Clube Desportivo e Recreativo 
Águias Unidas
Campo de ténis do clube

___________________________
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 Urbano das Paivas

6 out. domingo 
___________________________
16 horas
À Procura do Ó-Ó Perdido
Teatro . M/ 12 meses . Ingresso: 5 euros
Org.: Animateatro
Cinema S. Vicente

10 out. quinta 
___________________________
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

11 out. sexta 
___________________________
21.30 horas
Impulso – Quórum Ballet
Dança . M/ 6 anos . Ingresso: 8 euros
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

12 out. sábado 
___________________________
Das 9 às 18 horas
2.º Torneio de Futsal para Surdos
36.ª Seixalíada
Org.: Associação de Surdos do Concelho 
do Seixal
Pavilhão Desportivo Escolar Manuel Cargaleiro

___________________________
Das 10 às 11.30 horas
Aula de Culinária
Promoção do Pescado Nacional – Campanha 
do Carapau
Com o chefe de cozinha Luís Machado
Inscrição (3)
Mercado Municipal da Cruz de Pau

___________________________
Das 10 às 13 horas
Target Sprint
36.ª Seixalíada
Org.: Casa do Povo de Corroios
Pavilhão Multiusos do Parque Urbano 
da Quinta da Marialva
___________________________
10.30, 11.30, 15 e 16 horas
Uma Olaria Romana a Descobrir
Visita temática
Núcleo da Olaria Romana da Quinta 
do Rouxinol



___________________________
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 até 10 de outubro: 927 549 092 | 
geral@artemart.pt | www.artemart.pt
4) Inscrição: aula.culinaria@jf-amora.pt | 960 
058 686
5) Inscrição até 10 de outubro:  www.werun.pt
6) Ingresso: 12 euros (25 % de desconto para 
jovens até 25 anos, reformados e funcionários 
das autarquias do Seixal) | Assinatura (7 dias): 
70 euros

____
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt

17 out. quinta 
___________________________
22 horas
Kenny Barron Trio
Festival Internacional SeixalJazz 2019 – 
«marca vinte»
M/ 6 anos . Ingresso (5)
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal
___________________________
23 horas
Fragoso Quinteto – 
SeixalJazz Clube
Festival Internacional SeixalJazz 2019 – 
«marca vinte»
M/ 6 anos . Entrada livre
Armazém 56 – Arte Sx, Seixal

e ainda…
3 a 17 out.
___________________________
De 11 a 20 de outubro
30.º Festival Internacional 
de Bandas Filarmónicas 
de Arrentela
Org.: Sociedade Filarmónica União 
Arrentelense
Programa disponível em cm-seixal.pt
Diversos locais

___________________________
12 e 13 de outubro, sábado e domingo
Das 9 às 21 horas
Torneio Corbillon
36.ª Seixalíada
Org.: Independente Futebol Clube Torrense
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

___________________________
De 13 de outubro a 10 de novembro, domingo 
Das 10.30 às 16.30 horas
Curso de Escultura 
com Tomé Coelho
A partir dos 18 anos . Inscrição (3)
Org.: Musa paradisiaca e Ecomuseu Municipal 
do Seixal
Extensão na Fábrica de Pólvora 
de Vale de Milhaços

___________________________
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

___________________________
Até 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

___________________________
Até 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

Dominó dos Cereais
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios

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
___________________________
Até 31 de dezembro
Drive in Arte’13
Exposição de pintura de grande formato
Estrada Nacional 10, Paivas, Amora



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

Ateliê para bebés 
na biblioteca
O ateliê de exploração sensorial para pais e bebés Queres Brincar Comigo? é 
sobre o brincalhão Boo, que quer descobrir os tesouros escondidos no nosso 
mundo. Muito bem acompanhado, encontra um cesto especial que o leva ao 
mundo das sensações. 
Adaptação de «Cesto dos Tesouros» (de Elinor Glodshmied e Sona Jackson), 
com narração lúdica da história «Queres Brincar Comigo?», que vai acontecer 
no dia 12 de outubro, sábado, às 17.30 horas, na Biblioteca Municipal do Seixal.
A atividade para bebés dos 6 aos 11 meses tem orientação técnica da 
Associação Acrescer.
Contactos: 210 976 100 ou biblioteca.ludoteca@cm-seixal.pt.

Impulso pelo Quórum 
Ballet
O Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal recebe, no dia 11 de outubro, o 
espetáculo de dança Impulso, com direção artística e coreografia de Daniel Cardoso, 
dirigido ao público em geral.
Para o coreógrafo, Impulso é «o início de uma nova fase. O regresso, o restabelecimento, o 
recomeço. Focar o corpo, o movimento puro. A dança sem qualquer pretensão de levar o 
público num caminho específico, incentivando-o à reflexão subjetiva».
Ingresso: 8 euros. Informações pelo telefone: 210 976 100.

11 de outubro, sexta-feira | 21.30 horas | Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal

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

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

Ganhe bilhetes 
para o teatro infantil
«Milho por Peixe» é uma peça de teatro musical infantil, por Arantxa Joseph, 
André Duarte e Giacomo Scalisi, que sobe ao palco do Cinema S. Vicente no dia 
13 de outubro, às 16 horas.

Da autoria de Arantxa Joseph, a peça aborda a amizade entre Fatú, a menina 
que comia milho, e Kudjo, um menino que pescava peixe. O espetáculo incide 
sobre a cidadania global, promovendo a universalidade das culturas.

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