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Pelo acesso a cuidados de saúde condignos
População e autarquia em protesto

A falta de médicos no Hospital Garcia de Orta, em Almada, levou a 
urgência pediátrica a encerrar pela quarta vez em outubro. A ca-
rência de pediatras para cumprir as escalas noturnas já dura há 
mais de um ano. No dia 26 de outubro, as comissões de utentes 
da saúde do Seixal e de Almada concentraram-se à porta do hos-
pital, em protesto contra os encerramentos sucessivos. 
O equipamento construído para 150 mil habitantes serve 450 
mil utentes, o que leva a inúmeras dificuldades na prestação de 
cuidados de saúde, que seriam colmatadas com a construção 
dos equipamentos de saúde há muito reivindicados pela Câmara 
Municipal do Seixal e população.  5
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Não ao amianto!

Câmara, pais e professores exigem 
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Nesta edição, conheça as inicia-

tivas que decorrem no concelho, 

de 31 de outubro a 13 de novem-

bro. Destaque para o Ciclo de 

Cinema Português que apresen-

ta o filme Soldado Milhões, para 

o qual temos cinco bilhetes du-

plos para oferecer. Também para 

a peça de teatro infantil Mnham 

Mnham temos bilhetes, basta 

participar no passatempo. Outra 

das sugestões que lhe deixamos 

é o concerto de Rodrigo Leão. O 

músico vem ao Seixal no dia 9 de 

novembro para um espetáculo 

integrado no 183.º aniversário do 

concelho. A escolha fica ao seu 

critério. 
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Descarbonização da Baía 
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tica de intervenção local na 
área da sustentabilidade. 
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A 20.ª edição do Festival 
Internacional SeixalJazz 
contou com casa cheia; fo-
ram sete concertos com os 
melhores intérpretes deste 
estilo musical. 
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A 36.ª edição do Festival de 
Teatro do Seixal decorre de 
15 de novembro a 6 de de-
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aniversário do concelho do 
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No próximo dia 6 de novembro, o nosso concelho celebra 
o seu 183.º aniversário e é com orgulho na história deste 
território e das suas gentes, determinação para encarar 
os desafios do presente e os olhos postos no futuro que 
reafirmamos o caminho de progresso que temos vindo a 
percorrer. 

Compromisso, participação e proximidade são palavras-
chave para quem pretende fazer mais por este concelho, 
pelo seu desenvolvimento e qualidade de vida, e prestar 
um serviço público cada vez melhor. 

Por isso participei na marcha Não ao Amianto!, ao lado 
de alunos, pais, professores e auxiliares, que lutam por me-
lhores condições de estudo e de trabalho e pelo seu direito 
à saúde. A Câmara Municipal do Seixal é responsável pelas 
escolas básicas do 1.º ciclo do concelho e, nessas, investi-
mos este ano 6 milhões de euros, intervindo em 16 escolas, 
trabalho que vamos prosseguir. Está na hora de o Governo 
fazer a sua parte nas escolas da sua responsabilidade. Na 
Escola Básica Dr. António Augusto Louro, as coberturas 
de fibrocimento estão em mau estado e podem ser noci-
vas para a saúde. É preciso um plano de intervenções e de 
investimento o mais rapidamente possível, não só nesta 
escola, como em outras da responsabilidade do Ministério 
da Educação. Enderecei mais um ofício ao senhor ministro 
da Educação a exigir a resolução deste problema que se 
arrasta há anos.

Outra preocupação é a notícia de que o Hospital Garcia 
de Orta, em Almada, já fechou por quatro vezes a urgência 
pediátrica por falta de médicos. A situação, que já era caóti-
ca nas urgências, nas consultas externas de especialidade e 
nos exames complementares de diagnóstico, está a tornar-
se insustentável. Em causa está a prestação de serviços de 
saúde às populações. 

Já há quase duas décadas que comissões de utentes 
de saúde, órgãos autárquicos, a Plataforma Juntos pe-
lo Hospital e população reivindicam a necessidade de 
um hospital no concelho do Seixal. E apesar das promes-
sas e acordos celebrados, muito pouco foi feito. É preciso 
mais e melhor saúde para a população do Seixal, Almada e 
Sesimbra. Por isso, na última reunião da Câmara Municipal 
do Seixal, a primeira após a nomeação de um novo gover-
no, foi aprovada uma tomada de posição pela construção 
urgente do hospital no  Seixal, processo que durante os 
últimos quatro anos pouco evoluiu. 

Além de lutarmos pelo direito à saúde, a autarquia pro-
move uma vida saudável através da prática desportiva. A 
Seixalíada terminou com uma grande festa no Pavilhão 
Municipal da Torre da Marinha. Esta iniciativa do mo-
vimento associativo concelhio, com o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal, decorreu durante quatro semanas, en-
volvendo 20 mil pessoas nas Olimpíadas do concelho. Este 
é um projeto único no país e o resultado da união entre co-
letividades, autarquias e muitos outros parceiros em prol 
do desporto para todos, e que demonstra a força coletiva do 
concelho do Seixal.

Compromisso,
participação
e proximidade

No próximo dia 6 de novembro, o nosso concelho 
celebra o seu 183.º aniversário e é com orgulho na 
história deste território e das suas gentes, determi-
nação para encarar os desafios do presente e os olhos 
postos no futuro que reafirmamos o caminho de pro-
gresso que temos vindo a percorrer. 
Convido todos os munícipes a celebrarmos juntos
a vida do nosso município.

Joaquim Cesário Cardador dos Santos 
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

É no dia 6 de novembro que o concelho do Seixal ce-
lebra o seu aniversário. Vamos realizar uma sessão 
solene em que são atribuídas medalhas aos trabalha-
dores da Câmara Municipal do Seixal que completa-
ram 25 e 40 anos de serviço e a pessoas e entidades 
que se destacaram na sua área de atuação ou que, de 
alguma forma, contribuíram para o desenvolvimento, 
divulgação e engrandecimento do concelho.
A sessão solene decorre no sábado à tarde, dia 9 de 
novembro, a partir das 15 horas, e vai realizar-se no 
átrio dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do 
Seixal. Fica o convite para que venha assistir a este 
grande momento da vida do município.

Sessão Solene do 183.º aniver-
sário do concelho do Seixal

A 36.ª edição do Festival de Teatro do Seixal começa 
já no dia 15 de novembro e leva o teatro a todo o 
concelho. Há espetáculos no Auditório Municipal e 
Cinema S. Vicente, mas também em coletividades 
e associações, e a maioria deles com entrada livre. 
Queremos que tenha a cultura à sua porta e que esta 
seja acessível.
O festival integra peças de companhias nacionais, 
mas também dá a conhecer o trabalho dos grupos 
locais. Consulte o programa nesta edição ou em cm-
seixal.pt.

Festival de Teatro do Seixal

O novo quartel de bombeiros de Amora vai ser inau-
gurado no dia 16 de novembro. Esta obra foi constru-
ída com o apoio da Câmara Municipal do Seixal com a 
cedência do terreno e um apoio financeiro que totali-
za 1,1 milhões de euros. Trata-se de um equipamento 
há muito desejado e merecido pelos nossos soldados 
da paz, que até agora dispunham de instalações que 
não eram dignas da atividade que desempenham.
O novo quartel tem uma localização estratégica do 
ponto de vista das acessibilidades e permitirá aos 
bombeiros de Amora prestar um melhor serviço à 
população.

Inauguração do quartel
de bombeiros de Amora
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Reunião da câmara municipal

Seixal exige construção 
do hospital no concelho
A CâmARA municipal do 

Seixal aprovou, na reunião de dia 
23 de outubro, uma tomada de po-
sição pela construção urgente do 
hospital no Seixal, apontando as 
muitas necessidades que o conce-
lho tem na área da saúde e a falta de 
investimento do Governo. O novo 
equipamento de saúde servirá as 
mais de 450 mil pessoas dos con-
celhos abrangidos, que esperam há 
20 anos pelo novo hospital.

Sobre esta «reivindicação com 
quase duas décadas», o presiden-
te da Câmara municipal do Seixal, 
Joaquim Santos, afirmou que a ne-
cessidade do equipamento «está 
tecnicamente fundamentada, sen-
do visível o atual estado caótico e a 
incapacidade de o Estado garantir 
à população o acesso a cuidados 
de saúde condignos». E referiu, a 
título de exemplo, que «na sema-
na passada se assistiu ao encerra-
mento da urgência pediátrica do 
Hospital Garcia de Orta por falta 
de médicos da especialidade, si-
tuação só ultrapassada, embora 
provisoriamente, com a afetação 
temporária de especialistas de ou-
tros hospitais».

O processo do hospital no con-
celho do Seixal mereceu, em de-
zembro de 2015, a aprovação de 
uma resolução na Assembleia da 
República no sentido da sua urgen-
te construção, pela importância 
que assume na rede de cuidados 
públicos de saúde. No entanto, pas-
sados quatro anos e uma legislatu-
ra, ainda nem o projeto do hospital 
foi selecionado.

Durante a reunião de câmara, 
Joaquim Santos reforçou ainda que 

«o novo Governo, e em particular 
o senhor primeiro-ministro indi-
gitado, tudo tem de fazer para que 
este processo não pare. Estamos 
perante um investimento que ne-
cessita de enquadramento orça-
mental, sem cativações ou outros 
mecanismos financeiros que, na 
prática, venham atrasar ainda mais 
a sua execução».

A tomada de posição sublinha 
que a construção do hospital no 
Seixal, protocolada em 2009 
com a assinatura de um Acordo 
Estratégico com o ministério da 
Saúde e a posterior adenda a esse 
acordo, em 2018, com um aumen-
to considerável das responsabi-
lidades e obrigações da Câmara 
municipal do Seixal, é peça funda-
mental para a melhoria da digni-
dade e das condições de vida das 
populações, bem como para a re-
solução dos problemas estruturais 
do Hospital Garcia de Orta e dos 
cuidados de saúde na região.

Deliberações
Presidência
• Tomada de posição: Pela cons-
trução do hospital no concelho do 
Seixal.

Pelouro da Cultura,
Participação, Habitação,
Juventude e Desenvolvimento
Social 
• Ações Jovens 2020. Normas de 
participação. Aprovação. 
• Aescolamexe. Normas de partici-
pação. Aprovação. 

Pelouro do Ambiente, 
Bem-Estar Animal, Serviços

Urbanos e Proteção Civil
• Contratação pública. Procedi-
mento por ajuste direto para a 
execução da empreitada de remo-
delação da rede de abastecimen-
to de água em Vale de milhaços. 
Corroios: Lote 1 – Avenida de Vale 
de Milhaços e Lote 2 – Avenida 
Fábrica da Pólvora. Proposta de 
nomeação.
• Contratação pública. Concurso 
público com publicação de anúncio 
no Jornal Oficial da União Europeia, 
para fornecimento de 6 viaturas de 
recolha de RSU. Abertura de proce-
dimento.

Pelouro da Educação, 
Urbanismo e Recursos 
Humanos
•  Plano  de  transportes  escola-
res para o ano letivo 2019-2020. 
Aprovação.
• Associação dos Serviços Sociais 
dos Trabalhadores das Autarquias 
do Seixal. Aditamento ao contrato-
-programa. Aprovação de minuta.
• Protocolo de colaboração para 
implementação do Projeto Curso 
Regular Tocá Rufar, a celebrar en-
tre o Município do Seixal e a ADAT 
– Associação dos Amigos do Tocá 
Rufar. Aprovação de minuta.
• Contrato-programa de execução 
para implementação do Projeto 
Curso Regular Tocá Rufar, a cele-
brar entre o município do Seixal e a 
ADAT – Associação dos Amigos do 
Tocá Rufar. Ano letivo 2019-2010. 
Aprovação de minuta.

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

O Conselho Metropolitano de Lisboa reuniu-se no dia 26 de setembro, 
analisando, entre outros temas, o novo quadro comunitário de apoio 
2030.
Foi  aprovada a proposta sobre a distribuição de verbas relativas à priori-
dade de investimento no contexto do plano de ação da regeneração urba-
na do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU). 
Estiveram presentes 17 dos 18 membros do Conselho Metropolitano de 
Lisboa. O município do Seixal esteve representado pela vereadora Maria 
João Macau, do Pelouro da Educação, Urbanismo e Recursos Humanos.

Conselho Metropolitano de Lisboa 
Novo quadro comunitário em debate

Colina do Bravo, Seixal 
Alteração ao loteamento municipal

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 4-10-2019 a 2.ª alteração ao loteamen-
to municipal sito em Colina do Bravo, união das freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, processo n.º 1/M/90, na sequência 
do Despacho n.º 1365/VMJM/2019, de 9 de julho, proferido no uso 
das competências delegadas/subdelegadas por Despacho n.º 2020/ 
/PCM/2018, de 23-8-2018, referentes aos prédios sitos em Colina do 
Bravo, união das freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
descritos na Conservatória do Registo Predial do Seixal, sob os n.os 
183/19910111 e 185/19910111, respetivamente, da freguesia do 
Seixal, atual união das freguesias de Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires. 
A alteração aprovada consta do seguinte:
- Emparcelamento dos lotes n.os 4 e 6, resultando um único lote, manten-
do a área total de construção;
- Alteração do número de pisos de: 1 cave + 4 pisos, para 2 caves + 4 
pisos.
- Alteração do n.º de fogos habitacionais de 28 para 38 fogos.
A identificação do lote, área, confrontações, área de construção e afeta-
ção são as que se passam a identificar: Lote 4/6 – área: 1 578,98 m2; 
confrontações: Norte – Avenida MUD Juvenil; Sul – Avenida Vasco da 
Gama; Nascente – domínio público; Poente – Avenida Vasco da Gama;  
1 578,98 m2 de área de implantação; 2.571,60 m2 de área de construção 
para habitação; 328,40 m2 de área de construção para comércio; 4 pisos 
+ 2 caves; usos: habitação e comércio.
Seixal,17 de outubro de 2019

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

Maria João Macau, vereadora do Urbanismo,
representou a Câmara Municipal do Seixal
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a populaçÃo do Seixal 
protestou no dia 26 de outubro, em 
frente ao Hospital Garcia de orta, 
em almada, apelando ao Governo 
para que tome medidas para re-
solver a falta de pediatras, que tem 
causado o encerramento da urgên-
cia. a manifestação foi organizada 
pela Comissão de utentes de Saúde 
do Seixal.

a falta de médicos no Hospital 
Garcia de orta, em almada, já le-
vou a urgência pediátrica a encer-
rar quatro vezes durante o mês de 
outubro.

Infelizmente, estas não são as 
únicas dificuldades que o hospital 
enfrenta. o equipamento constru-
ído para 150 mil habitantes serve 
atualmente 450 mil dos conce-
lhos do Seixal, almada e Sesimbra. 
Encontra-se sobrelotado, levando 
a elevados tempos de espera, quer 
nas urgências, nas consultas exter-
nas de especialidade e nos exames 
complementares de diagnóstico. 

Estas questões já foram trans-
mitidas várias vezes por Joaquim 
Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal,  aos responsá-
veis pela pasta da saúde.

a última reunião do autarca com 
membros do Governo aconteceu 
a 25 de junho, com Raquel Duarte, 
secretária de Estado da Saúde, 
em que Joaquim Santos abordou 
os constrangimentos na urgência 
pediátrica no Hospital Garcia de 
orta e nos serviços de urgência de 
obstetrícia nos hospitais da Grande 
lisboa durante o período de verão.

Um processo 
com duas décadas 
Há já quase duas décadas que 

comissões de utentes de saúde, 
órgãos autárquicos, a plataforma 
Juntos pelo Hospital e população 
reivindicam a necessidade de um 
hospital no concelho do Seixal. 

Depois de um processo moro-
so, finalmente, em janeiro de 2018, 
o governo assinou a portaria que 
deu luz verde ao concurso para 
conceção e projeto do hospital no 
Seixal. Em junho, foi apresentada 
à Câmara Municipal do Seixal pelo 
Governo a necessidade de celebra-
ção de uma adenda ao protocolo 
de 2009. Com esta adenda, vai ser 
lançado o concurso público para a 
contratação de um projeto para o 
hospital. a autarquia, responsável 
pelas acessibilidades e infraestru-
turas, passou a ter a responsabili-
dade financeira de 7 por cento do 
valor do projeto.

apesar do aumento considerável 
das responsabilidades da Câmara 
Municipal do Seixal e apesar de ser 
uma competência do Governo, a 
autarquia considera que o hospi-
tal no Seixal é fundamental para a 
melhoria das condições de vida das 
populações, bem como para a re-
solução dos problemas estruturais 
do Hospital Garcia de orta e dos 
cuidados de saúde na região.

Necessidade de outros 
equipamentos de saúde
as necessidades no âmbito dos 

cuidados de saúde primários, há 
muito que foram identificadas e da-
das a conhecer à entidade respon-
sável, o Ministério da Saúde. Entre 
elas está a construção de novos 
centros de saúde e da unidade de 
Cuidados Continuados Integrados 

(uCCI) em arrentela.
os avanços e recuos no proces-

so do novo Centro de Saúde de 
Corroios suscitaram a reivindica-
ção da população e da Comissão 
de utentes da Saúde do Seixal. a 
autarquia do Seixal cedeu o terreno 
na avenida Vieira da Silva, em Santa 
Marta do pinhal, e será responsável 
pelos espaços exteriores, no valor 
de 300 mil euros. a obra, responsa-
bilidade do Governo, deveria ter si-
do concluída em 2018 mas só se ini-
ciou em agosto de 2019. a extensão 
de saúde em aldeia de paio pires é 
uma luta que dura há muitos anos.  
a autarquia cedeu um terreno com 
cerca de 6 mil m2 para a construção 
desta extensão de saúde, faltando o 
financiamento do Governo.

Quanto ao Centro de Saúde de 
Foros de amora, dimensionado 
para 10 500 utentes, tem um ter-
reno cedido pela autarquia, mas 
nunca chegou a avançar. Nos cui-
dados paliativos também existem 
carências de equipamentos. a 
construção da uCCI de arrentela 
é uma anseio antigo das insti-
tuições e população. apesar das 
diligências efetuadas, o equipa-
mento continua por construir. a 
autarquia, que cedeu também o 
terreno, reclama a construção da 
unidade como um complemento 
hospitalar. as entidades compe-
tentes conhecem todas estas si-
tuações, no entanto nada foi feito 
para aumentar a capacidade de 
resposta da rede de cuidados de 
saúde à população. n

pelo acesso a cuidados de saúde condignos

População e autarquia 
em protesto

A história da luta pelo hospital
 
2001
Fevereiro – Presidente da câmara afirma que é preciso construir 
um novo hospital na região em notícia no jornal A Capital
2002
Novembro – Estudo da Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo confirma necessidade de um hospital no Seixal
2004 
Julho – Câmara municipal propõe localização para o equipamento 
no Fogueteiro
2006
Fevereiro – Estudo encomendado à Escola de Gestão do Porto pre-
tere construção de um hospital no Seixal em favor do alargamento 
do Hospital Garcia de Orta
Março – Apresentação da Plataforma Juntos pelo Hospital no 
Concelho do Seixal e realização de cordão humano em torno da 
Baía do Seixal com 10 mil pessoas
Maio – Ministro da Saúde anuncia construção do hospital no Seixal, 
em adenda ao relatório da Escola de Gestão do Porto
Junho – O hospital no Seixal está em terceiro lugar nas prioridades 
de investimento no setor hospitalar entre 2006 e 2009
2008
Dezembro – Realiza-se a primeira edição do Natal do Hospital no 
Seixal 
2009
Agosto – Câmara do Seixal e Ministério da Saúde assinam acordo 
estratégico sobre perfil e prazo de execução do hospital
2010
Janeiro – Ministério da Saúde abre concurso público internacional 
para o projeto do hospital no Seixal
2011
Julho – Notícias referem a suspensão da construção do hospital no 
Seixal pelo Governo de Passos Coelho do PSD/CDS
Novembro – Iniciativa Em Campanha pelo Hospital no Seixal reúne 
mais de mil fitas pela construção do hospital
2012
Fevereiro – Ministro da Saúde confirma unidade no concelho como 
terceira prioridade, embora não haja intenção de investimento 
2013
Dezembro – Municípios do Seixal, Almada e Sesimbra dirigem pedi-
do de reunião ao ministro da Saúde 
2014
Dezembro – Plataforma Juntos pelo Hospital entrega na Assembleia 
da República uma petição pública com mais de 8 mil assinaturas
2015
Dezembro – Ministro da Saúde assegura que o processo do hospi-
tal do Seixal será retomado e a unidade construída
Início da Campanha 1 Voto pelo Hospital no Seixal 
2016
Outubro – O Governo inscreve a primeira verba no Orçamento do 
Estado para 2017 para relançar o projeto e concurso para constru-
ção, no valor de 10 milhões de euros.
2017
Novembro – A verba não está contemplada no Orçamento do 
Estado para 2018. 
Dezembro – Termina a Campanha 1 Voto pelo Hospital no Seixal, 
com mais de 40 mil votos recolhidos.
2018 
Janeiro – O Governo assina a portaria de extensão de encargos re-
lativos à aquisição de serviços para a conceção e projeto do hospital 
no Seixal.
Junho – Celebração de uma adenda ao protocolo de 2009 para 
lançamento do concurso público para a contratação de um projeto 
para o hospital. 
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Laboratório Vivo para a Descarbonização

Seixal aposta na tecnologia 
para reduzir emissões de carbono

A CâmArA municipal 
do Seixal apresentou, em 2017, 
uma candidatura ao Fundo 
Ambiental – Laboratório Vivo 
para a Descarbonização (LVpD), 
intitulada Ecossistema Vivo de 
Tecnologias e Cidadania para 
a Descarbonização da Baía do 
Seixal, reforçando a sua política 
de intervenção local na área da 
sustentabilidade.

Esta candidatura enquadra- 

-se na estratégia delineada pela 
Câmara municipal do Seixal para 
a dinamização da zona da Baía 
do Seixal, a qual abrange as áreas 
da mobilidade, energia, econo-
mia circular, ambiente, edifícios 
e integra a componente social, 
ambiental e económica, sempre 
numa perspetiva de desenvolvi-
mento sustentável «smart city».

O LVpD será um espaço de vi-
vências, usos e interações com 

o cidadão, introduzindo várias 
tecnologias inovadoras que 
contribuem para a redução das 
emissões de carbono, com o ob-
jetivo de fomentar a descarbo-
nização das cidades através de 
soluções tecnológicas que au-
mentem a eficiência e reduzam o 
consumo de energia.

A área territorial de imple-
mentação do LVpD terá uma ex-
tensão de cerca de 4 quilómetros 

ao longo da Baía do Seixal.
No âmbito deste projeto, a 

Câmara municipal do Seixal de-
senvolveu uma parceria com di-
versas entidades privadas e está 
a concretizar um investimento 
de aproximadamente 2,6 mi-
lhões de euros, com uma com-
participação de apenas 500 mil 
euros do Fundo Ambiental.

As áreas de intervenção do 
LVpD incluem a descarboniza-

ção da rede elétrica, a otimiza-
ção da eficiência energética nos 
edifícios, a promoção de meios 
de mobilidade da nova geração 
e maior eficácia na gestão de re-
síduos. n

No âmbito do projeto Recolher 
Porta a Porta para Valorizar, a 
Câmara Municipal do Seixal está a 
proceder à entrega de contentores 
para a recolha seletiva de resíduos 
urbanos biodegradáveis (biorresí-
duos) em três zonas de moradias.
A entrega destes contentores já se 
encontra a decorrer em Marisol e 
Vale de Carros, estando o início da 
recolha prevista para 9 de novem-
bro. Em Belverde, a entrega dos 
contentores começa no mês de 
novembro e a recolha será iniciada 
em dezembro.
Estes contentores destinam-se 
às famílias que residam em mo-
radias, que não façam composta-
gem e que pretendam aderir ao 
sistema de recolha seletiva. As 
famílias que quiserem aderir re-
cebem um contentor castanho de 
120 litros para depositar os resí-

duos urbanos biodegradáveis. Os 
resíduos serão recolhidos porta a 
porta pela Câmara Municipal do 
Seixal. Após a sua decomposição 
através de um processo natural, 
os resíduos transformam-se em 
composto, que será utilizado nas 
hortas urbanas municipais e nas 
produções agrícolas locais de cariz 
biológico. 
O projeto Recolher Porta a Porta 
para Valorizar é desenvolvi-
do pela Câmara Municipal do 
Seixal e financiado pelo POSEUR 
– Programa Operacional de 
Sustentabilidade e Eficiência no 
Uso de Recursos. Tem como obje-
tivos aumentar a reciclagem dos 
resíduos urbanos, melhorar a lim-
peza urbana e garantir o cumpri-
mento das metas estabelecidas 
na Diretiva Quadro dos Resíduos 
(DQR) e no Plano Estratégico pa-

ra os Resíduos Urbanos (PERSU 
2020).

O que pode colocar 
no contentor
Os resíduos urbanos biodegra-
dáveis que podem ser colocados 
no contentor castanho incluem 
pequenos resíduos verdes como 
restos de vegetais crus e de frutas, 
pão, borras e filtros de café, sacos 
de chá, casca de ovo esmagada, 
ervas daninhas, folhas verdes, flo-
res, restos de relva cortada, folhas 
secas, cortes e podas (pequena 
dimensão), agulhas de pinheiros, 
serradura, palha, restos de comi-
da cozinhada (carne, peixe, ossos, 
espinhas, entre outros) e laticínios.

Não coloque no contentor
Resíduos de animais de estima-
ção (areia de gatos, dejetos, etc.), 

cinzas e beatas de cigarro, cascas 
de frutos secos (amêndoas, no-
zes, etc.), resíduos de plantas ou 
cortes de relva que foram tratados 
com produtos químicos e plantas 
com doenças ou infestadas com 
insetos.

Dias de recolha de resíduos
Vale de Carros e Marisol
Recolha de resíduos indiferencia-

dos (lixo comum) – quartas-feiras
Recolha de resíduos urbanos bio-
degradáveis (biorresíduos) – sá-
bados
Belverde
Recolha de resíduos indiferen-
ciados (lixo comum) – segundas-
-feiras
Recolha de resíduos urbanos bio-
degradáveis (biorresíduos) – quin-
tas-feiras

2 600 000’

Recolher Porta a Porta para Valorizar
Entrega de contentores para resíduos urbanos recicláveis
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Não ao amianto!

Câmara, pais 
e professores exigem 
intervenção do Governo
CerCa de 600 pessoas, 

entre alunos, pais, professores, 
profissionais não docentes e re-
presentantes das autarquias do 
concelho, participaram na marcha 
Não ao amianto!, organizada pe-
la União das associações de Pais 
do agrupamento de escolas dr. 
antónio augusto Louro. 

esta manifestação pretendeu 
alertar para a necessidade urgen-
te de substituição dos telheiros 
com amianto na escola Básica dr. 
antónio augusto Louro, uma in-
fraestrutura da responsabilidade 
do Ministério da educação, que foi 
construída nos anos 80 do século 
passado.

a escola Básica dr. antónio 
augusto Louro tem 800 alunos, 
100 professores e 30 funcioná-
rios que todos os dias vão estudar 
e trabalhar num local onde as co-
berturas de fibrocimento, que se 
encontram em mau estado, podem 
libertar amianto afetar  a saúde.

«Governo escuta, a augusto 
Louro está em luta», «amianto não, 
para a nossa proteção» e «amianto, 
remoção já!» foram algumas das 
frases que se ouviram durante o 
protesto, que começou na escola 
Básica dr. antónio augusto Louro e 
passou por mais quatro escolas do 
agrupamento. 

Na marcha part ic iparam 
Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, Maria 
João Macau, vereadora do pelouro 
da educação, e antónio Santos, pre-
sidente da União das Freguesias do 

Seixal, arrentela e aldeia de Paio 
Pires.

a presença de amianto na escola 
é um problema grave, que coloca 
em causa a saúde das crianças, pro-
fessores e auxiliares de educação, 
para o qual a autarquia já solicitou a 
intervenção urgente do Ministério 
da educação. 

Joaquim Santos explicou que o 
município tem vindo a alertar o 
Ministério da educação e a solici-
tar uma resposta urgente para es-
te problema, «mas até ao momento 
nada avançou». 

O último ofício da Câmara 
Municipal do Seixal dirigido ao 
Ministério da educação sobre es-
ta situação na escola Básica dr. 
antónio augusto Louro data de 16 
de outubro, tendo a autarquia so-
licitado que o Governo «proceda 
prioritariamente à remoção das 
coberturas que contêm amianto» 
e «avance com obras de requalifica-
ção das instalações».

O parque escolar dos 2.º e 3.º ci-

clos e secundário, da responsabi-
lidade do Ministério da educação, 
continua sem quaisquer interven-
ções de requalificação e perma-
necem ainda por construir vários 
novos equipamentos, propostos 
em Carta educativa, com terrenos 
cedidos pela autarquia, identifi-
cados como necessários e que o 
Ministério da educação tarda em 
concretizar.

Câmara investe 6 milhões 
de euros nas escolas 
do concelho
O presidente da Câmara Munici-

pal do Seixal considera que «a 
escola pública de qualidade é fun-
damental para o sucesso dos nos-
sos alunos, pelo que nos estabele-
cimentos onde o município pode 
intervir está em curso um inves-
timento da Câmara Municipal do 
Seixal de cerca de 6 milhões de eu-
ros na manutenção, requalificação 
e ampliação em 16 escolas do 1.º 
ciclo». n

Joaquim Santos,
presidente da Câmara 
Municipal do Seixal

É preciso que o Ministério da 
Educação encontre um plano de 
remoção e de substituição destas 
coberturas em fibrocimento para 
que consigamos eliminar um po-
tencial perigo de saúde para as 
nossas comunidades escolares. 
A Câmara Municipal do Seixal está 
a investir 6 milhões de euros em 
16 escolas básicas do 1.º ciclo do 
concelho, que são responsabi-
lidade municipal, e vai continuar 
esse investimento em 2020. Se 
o Ministério da Educação fizer o 
mesmo, encontrar uma linha de 
financiamento anual e todos os 
anos fizer um pouco, a situação é 
resolvida. O que é preciso é von-
tade para fazer alguma coisa pelo 
bem-estar das nossas crianças e 
jovens.

Joana Costa, 
aluna do 9.º ano
Tenho um colega que foi quase 
atingido por uma placa de amianto 
que caiu. E nós temos medo, isto 
pode provocar cancro. Sabemos 
que não há muito dinheiro para 
investir, mas a educação é primor-
dial e a nossa saúde também.

António Santos, 
presidente da União das 
Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires

A união de freguesias está solidá-
ria com a escola, com os alunos, 
com os professores e com os fun-
cionários não docentes. O amian-
to está exposto e a degradar-se 
de ano para ano. Está em causa 
a saúde de toda a comunidade 
escolar e isto arrasta-se há muito 
tempo.
O Ministério da Educação tem co-
nhecimento destas situações e 
nada faz. Espero que não este-
jam à espera de 2021 para depois 
passarem o ónus da situação para 
as autarquias. Se for isso, parece- 
-nos muito mau.

Vasco Belchior, 
presidente da União das 
Associações de Pais do 
Agrupamento de Escolas 
Dr. António Augusto Louro

O ano passado fizemos uma re-
colha de assinaturas de encarre-
gados de educação e a escola re-
cebeu a promessa do Governo de 
que, na interrupção letiva, se avan-
çaria com a substituição do amian-
to, o que não aconteceu. Esta é a 
forma de mostrar o nosso desagra-
do ao Ministério da Educação.

Carlos Leal, 
professor
Uma escola serve para lecionar 
e fazer aprendizagens, não para 
ficarmos doentes. E há uma asso-
ciação clara entre a exposição ao 
amianto e as doenças do foro respi-
ratório e oncológicas. E nós temos 
amianto degradado, o fibrocimen-
to com amianto cai aos bocados, 
está num estado lastimável. 
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Escola Básica da Quinta de Santo António, Amora
Obras de ampliação e requalificação
Prosseguem as obras de ampliação e requalificação da Escola Básica da Quinta de 
Santo António, na freguesia de Amora.
No edifício existente, as obras estão concluídas, exceto a pintura no exterior e alguns 
acabamentos na cobertura, salas de aula, zonas comuns e sanitários.
Quanto ao edifício novo, encontra-se a decorrer o revestimento da cobertura, para-
mentos exteriores e interiores, revestimentos/isolamentos no  interior e no  exterior, 
ligação da rede de água e saneamento e instalações especiais e mecânicas.

Torre da Marinha
Requalificação de escadaria
Após abatimento do vão da escadaria na Praceta Adelaide Cabete, na Torre da 
Marinha, a Câmara Municipal do Seixal procedeu à sua requalificação.
Além da reparação, foram feitas melhorias nos degraus e estão previstas outras 
intervenções no local.

Amora e Corroios
Obras de pavimentação
A Câmara Municipal do Seixal realiza regularmente obras de pavimentação por todo 
o concelho, quer integradas no Plano Municipal de Pavimentações, quer de acordo 
com as necessidades verificadas em cada local.
Entre as obras mais recentes realizadas encontra-se a pavimentação da Praceta 
Serra de Monfurado, na Verdizela, e do estacionamento na Rua Fernão Lopes, em 
Amora.

1 700 000
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Santa Marta de Corroios
Intervenção na rede pública 
de abastecimento de água
A Câmara Municipal do Seixal procedeu a uma intervenção na rede pública de abaste-
cimento de água na Rua Manuel Ferreira, em Santa Marta do Pinhal. A obra consistiu 
na remodelação de um nó de válvulas.

Clube Associativo de Santa Marta do Pinhal
Construção do complexo desportivo
Prosseguem as obras de construção do complexo desportivo do Clube Associativo de 
Santa Marta do Pinhal.
Estão executadas as fundações em betão armado que irão servir de suporte a toda 
a estrutura metálica do edifício. Está igualmente executado o muro de suporte onde 
vai ser construída a nova bancada.
A estrutura metálica está em fase de fabrico nas oficinas da empresa.
O edifício está a ser construído num terreno localizado entre a Rua António Garibaldi 
e a Avenida Vieira da Silva. A obra inclui a construção de um pavilhão polivalente, um 
edifício-sede com dois pisos, bar com esplanada e balneários.

Ampliação e requalificação da Escola Básica 
de Aldeia de Paio Pires
Estrutura da cave concluída
As obras de ampliação e requalificação da Escola Básica de Aldeia de Paio Pires con-
tinuam.
A estrutura da cave, para zona técnica e arrumos, está concluída.
Está a decorrer a execução de armaduras e consequentes betonagens dos elemen-
tos estruturais referentes às infraestruturas do primeiro piso, alvenarias e início dos 
elementos estruturais laminares.
Em estaleiro, estão a ser executados os elementos estruturais em perfis metálicos 
referentes ao passadiço que dá acesso à entrada principal do recinto escolar e faz a 
ligação ao edifício existente.

Fogueteiro
Limpeza na vala do Roque
A Câmara Municipal do Seixal procedeu a uma ação de limpeza na vala do Roque, no 
Fogueteiro.
A intervenção incluiu a remoção de resíduos, limpeza do fundo da vala e regulariza-
ção dos taludes, numa extensão aproximada de 25 metros.

1 634 665

1 900 000
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Apoiar e dinamizar o comércio local

Roteiro «Entre.Ruas» 
na Torre da Marinha

Depois De Amora, Cruz 
de pau, Fernão Ferro e Miratejo, 
a Torre da Marinha foi a quinta 
localidade do concelho a ter um 
roteiro comercial que lhe é total-
mente dedicado.

A quinta edição do rotei-
ro de compras e lazer «entre.
Ruas» foi apresentada no dia 16 
de outubro, nas instalações da 
Associação Unitária de Refor-
mados, pensionistas e idosos da 
Torre da Marinha (AURpiTM).

Na apresentação estiveram 
presentes Joaquim santos, pre-
sidente da Câmara Municipal 
do seixal, isaú Maia, presi-
dente da Delegação do seixal 
da Associação do Comércio, 
indústria, serviços e Turismo do 
Distrito de setúbal, Ana Mestre, 
responsável pela publicação, e re-
presentantes do comércio local e 
da AURpiTM.

esta publicação, que conta com 
o apoio da Câmara Municipal do 
seixal, tem como principal obje-

tivo divulgar e apoiar o comércio 
local. Reúne informações sobre o 
comércio tradicional de uma lo-
calidade, dividido por temáticas, 
apresenta notícias e descontos 
em diversas lojas. 

No evento, Joaquim santos des-
tacou a importância e qualidade 
do comércio local para os consu-
midores e a relação de proximida-
de que estabelece com o cliente.

«o comércio local deve ser con-
siderado como diferenciador pe-
la qualidade do serviço prestado 
aos consumidores, dando-lhes 
especial atenção, apostando na 
sua própria capacidade de ino-
vação, modernização e atração 
sobre as populações residentes 
e visitantes», disse o presidente 
da Câmara Municipal do seixal. n

Visita à Lifresca, Sociedade de Produtos
Higiénicos, SA
Empresa sediada no Seixal desde 
1987 emprega 47 trabalhadores

No dia 10 de outubro, Joaquim Santos visitou a Lifresca, Sociedade 
de Produtos Higiénicos, SA, empresa sediada no concelho do Seixal 
desde 1987 e cujas instalações funcionam no Casal do Marco, numa 
opção feita atendendo à excelente localização em relação às vias de 
transporte, proximidade de Lisboa e disponibilidade de mão de obra 
qualificada.
Acompanhado por Maria João Macau, vereadora da Câmara 
Municipal do Seixal, o presidente da autarquia foi recebido por Miguel 
Canas, diretor-geral da empresa, assim como por outros elementos 
do núcleo de desenvolvimento e melhoria contínua da empresa, 
nomeadamente Carlos Nunes, responsável da Supply Chain, Carla 
Gonçalves, responsável pela qualidade, e Maria José Cordeiro, res-
ponsável pelos recursos humanos.
A Lifresca fabrica embalagens flexíveis para os sectores farmacêu-
tico, cosmético, alimentar e agroquímico e está direcionada para o 
mercado nacional e exportação. Os principais produtos são os rótulos 
e sleeves para bebidas (águas e refrigerantes), embalagens primá-
rias para produtos alimentares (cafés, batatas fritas, rebuçados, 
chocolates, especiarias, gelatinas, fermentos, farinhas, margarinas, 
dietéticos, etc.), embalagens primárias para a indústria farmacêutica 
(alumínios impressos para blíster/comprimidos, complexos para 
saquetas), embalagens para o sector cosmético (saquetas com ou 
sem enchimento e toalhetes refrescantes) e filmes complexos para 
embalagem primária de agroquímicos. A empresa conta atualmente 
com 47 trabalhadores.

O Centro de Recolha Oficial de 
Animais de Companhia do Seixal 
(CROACS) estará aberto a título ex-
cecional nos dias 9 de novembro e 
7 de dezembro, sábados, entre as 
9 e as 12 horas.
A abertura do CROACS nos referi-
dos sábados enquadra-se numa 
iniciativa experimental, integrada 
num conjunto de medidas imple-
mentadas pela Câmara Municipal 

do Seixal, com vista à promoção da 
adoção dos animais que se encon-
tram à guarda do CROACS.
Alguns estudos apontam para os 
benefícios de ter um animal de 
companhia, nomeadamente ao 
nível da saúde física das pessoas, 
e outros referem o laço de amiza-
de, capaz de fortalecer as relações 
sociais. De referir que a adoção 
municipal não tem custos e que um 

animal que provém de um canil/ 
/gatil é mais resistente a doenças 
por já se encontrar vacinado. 
Desta forma, as famílias vão poder 
aproveitar a manhã dos sábados 
de 9 de novembro e 7 de dezembro 
para conhecer os amigos de quatro 
patas disponíveis para adoção e, 
quem sabe, aumentar a familía.

CROACS aberto nos dias 9 de novembro e 7 de dezembro
Venha conhecer os patudos disponíveis para adoção



«O CidadãO no Centro 
do Sistema de Saúde» foi o te-
ma do encontro que assinalou 
o 9.º aniversário da Unidade de 
Cuidados na Comunidade (UCC) 
do Seixal que decorreu nos dias 
17 e 18 de outubro, no auditório 
dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal. 

a necessidade de defender 
uma gestão humanizada, promo-
ver o valor da saúde e assegurar a 
participação dos cidadãos e dos 
representantes dos doentes e 
cuidadores nas políticas de saúde 
foram as conclusões que saíram 
destes dois dias em que decorre-
ram debates, mesas e conferên-
cias com os temas: «O Cidadão no 
Centro do Sistema»; «Respostas 
Comunitárias de Saúde Mental»; 
«Saúde Mental… Exclusão… 
Estigma»; «Proteção de dados 
nos Sistemas de informação», 
«Cuidar com e para o Cidadão» e 
«Violência, Que intervenção?», 
este último sobre os casos de vio-
lência infantil, doméstica e nos 
idosos, que chegam aos hospitais 
e são comunicadas pelos profis-
sionais de saúde ao sistema ju-
dicial.

Falta de investimento 
na saúde
Em representação da Câmara 

Municipal do Seixal, a vereado-
ra do Pelouro da Cultura, Parti-
cipação, Habitação, Juventude 
e desenvolvimento Social, Ma-
nuela Calado, esteve no encontro 
e mencionou a preocupação com 
a saúde das populações, «com os 

problemas que enfrentam diaria-
mente no acesso aos cuidados de 
saúde». Referiu o recente caso do 
encerramento durante a noite da 
urgência pediátrica no Hospital 
Garcia de Orta, o que «mais uma 
vez veio demonstrar a falta de in-
vestimento planeado por parte 
do Governo. O desinvestimento 
na saúde levou à ausência da re-
novação de infraestruturas e à 
saída de profissionais do Serviço 
Nacional de Saúde». 

Para a autarca, no concelho a 
falta de concretização de inves-
timento reflete-se no adiamento 
da construção do novo Centro de 
Saúde de Corroios e do hospital 
no Seixal: «esta ausência de res-
postas obriga à deslocação dos 
munícipes ao Hospital Garcia de 
Orta, há muito sobrelotado e sem 
capacidade de resposta. Nas vá-
rias reuniões que tivemos com 
os responsáveis pela pasta da 
saúde, transmitimos as nossas 
preocupações, nada foi resolvi-
do. insistimos na necessidade de 
soluções urgentes para os pro-
blemas que se multiplicam todos 
os dias, para que as pessoas te-
nham a resposta de que preci-
sam. É nestes fóruns dedicados 
à saúde que devemos denunciar 
os problemas e tentar encontrar 
soluções», reiterou. 

Promover o debate 
sobre o sistema  de saúde
O 9.º encontro da UCC do Seixal 

juntou especialistas e interve-
nientes do setor da saúde que 
promoveram um debate alargado 
sobre o que representa o sistema 
de saúde para os cidadãos, as res-
postas existentes e o que é neces-
sário mudar quando os utentes, 
as famílias e os cuidadores se en-
contram perdidos num sistema 
que, por vezes, não é amigo do 
cidadão. n
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9.º Encontro da Unidade de Cuidados 
na Comunidade do Seixal

O cidadão no centro 
do sistema de saúde

Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis
Consolidar o papel da rede na 
promoção da saúde municipal

A reunião descentralizada da Assembleia Intermunicipal da Rede 
Portuguesa de Municípios Saudáveis (RPMS) decorreu no dia 26 
de outubro, no auditório da Câmara Municipal de Porto Santo, 
Madeira. Esta foi dirigida por Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, município que preside à rede que 
atualmente integra 57 municípios. A vereadora da área da saúde, 
Manuela Calado, também esteve presente. 
O encontro que assinalou o 22.º aniversário da Rede Portuguesa 
de Municípios Saudáveis contou com a presença de 27 municípios 
membros da rede, bem como de observadores de instituições e 
serviços locais. Teve por objetivo a aprovação do Plano de Contas 
e Atividades para 2020, assim como a discussão do novo projeto 
da RPMS: o Atlas da Saúde, o qual resulta de uma parceria com o 
Grupo de Investigação em Geografia da Saúde da Universidade de 
Coimbra. 

Atlas da Saúde da RPMS
O Atlas da Saúde constitui-se como um instrumento de apoio à deci-
são política, nomeadamente na definição de áreas de intervenção 
prioritária, e tem como principais objetivos caracterizar o estado 
de saúde e dos seus determinantes nos municípios que integram 
a RPMS, promover a criação de uma plataforma de conhecimento, 
com dados georreferenciados e atualizáveis ao longo dos anos 
e que será uma ferramenta de suporte à elaboração do Perfil de 
Saúde Municipal e da Carta de Saúde Municipal, documentos que 
irão definir as estratégias e políticas municipais promotoras de 
saúde.

Processo de descentralização 
das competências para as autarquias
Durante a reunião, discutiu-se ainda o processo de descentrali-
zação das competências na área da saúde para o Poder Local. 
Nesse sentido, ficou decidido que o tema do VIII Fórum da Rede 
Portuguesa de Municípios Saudáveis, que irá realizar-se em maio 
de 2020, no município de Loures, versará sobre o quadro de trans-
ferência de competências para os órgãos municipais e para as 
entidades intermunicipais no domínio da saúde. Desta forma, os 
municípios da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis decidi-
ram fazer um levantamento do valor do orçamento municipal que é 
investido na promoção da saúde e seus determinantes.

A necessidade 
de defender 
uma gestão
humanizada, 
promover 
o valor da saúde 
e assegurar 
a participação 
dos cidadãos 
e dos doentes 
e cuidadores 
nas políticas 
de saúde 
estiveram no 
centro do debate
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A 36.ª edição do Festival de Teatro do Seixal decorre de 15 
de novembro a 6 de dezembro em vários palcos do conce-
lho. 
O objetivo é levar o teatro a todo o município, aproximando-
-o da população. Assim, além do Auditório Municipal e do 
Cinema S. Vicente, várias coletividades e associações 
recebem este festival que é um dos mais antigos eventos 
culturais do município.
Esta é também uma oportunidade para ver produções 
nacionais e companhias de renome e ainda conhecer a 
capacidade e o talento dos grupos locais, já que o programa 
integra ambas as ofertas.
A maioria dos espetáculos são gratuitos ou a preços simbó-
licos, tornando a cultura acessível a todos.
Faça a sua escolha e vá ao teatro!

De 15 de novembro a 6 de dezembro  

Teatro 
em vários 
palcos do 
concelho

Teatro Meridional
Kiki Van 
Beethoven
Dia 15 de novembro, 
sexta-feira – 21.30 horas
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal

Teatro das Beiras
Entremezes

Dia 16 de novembro, 
sábado – 21.30 horas
Sociedade Filarmónica 
União Arrentelense

Sinopse
Uma máscara de Beethoven, 
encontrada por acaso num mer-
cado de rua, vai mudar a vida de 
Cristina, uma mulher que já ul-
trapassou há muito os sessenta 
anos, assim como a vida das suas 
amigas que habitam com ela nu-
ma residência sénior.
Beethoven, o compositor que en-
surdeceu, é aqui evocado nessa 
dimensão simbólica e através da 
música que compôs, desencade-
ando em cada uma das persona-
gens uma jornada iniciática.
 
Ficha técnica
Autor: Eric-Emmanuel Schmitt
Adaptação Teatro Meridional: 
Natália Luiza e Teresa Faria, a par-
tir da tradução de Nuno Júdice
Encenação: Natália Luiza
Interpretação: Teresa Faria
Classificação etária: M/12 anos
Ingresso: 10 euros (desconto de 
50 por cento para jovens até 25 
anos, reformados e funcionários 
das autarquias do Seixal)

Sinopse
Aquando da nossa independência 
em 1640, com a redefinição das 
fronteiras, a pesca no rio Minho 
gerou questiúnculas entre galegos 
e portugueses. Isso deu tema e 
conteúdo ao Entremés Famoso so-
bre a Pesca do Rio Minho, primeiro 
texto da literatura dramática gale-
ga. Nessa peça, o português era 
um fidalgote egoísta fanfarrão e 
arrogante que era combatido com 
sucesso pelos labregos paroquia-
nos de Tuy. 

Ficha técnica
Texto, encenação e cenografia: 
José Carretas
Interpretação: Fernando Landeira, 
Hâmbar de Sousa, Sílvia Morais, 
Susana Gouveia e Tiago Moreira
Classificação etária: M/12 anos
Entrada livre

Sinopse
O Eduardo é um homem. Um escri-
tor. Um escritor cheio de dúvidas. 
Dúvidas existenciais… 
Diálogos de Um Homem Só leva-
-nos para o universo masculino. 
O universo dos seus medos, das 
suas angústias, certezas, mas so-
bretudo… fala-nos de uma manei-
ra, de certa forma irónica, da sua 
luta de viver no quotidiano, numa 
temática cínica de que «os homens 
não choram». 

Ficha técnica
Encenação: Mina Leal
Interpretação: António Fragoso
Classificação etária: M/12 anos
Entrada livre

Sinopse
O lugar, o espaço físico, o que re-
presenta… se não for… o que so-
mente lá acontece!
Somos nós que o potenciamos ou 
é ele, o lugar, que nos potencia? 
O inesperado? O previsto? O tédio 
entra por nós dentro tão facilmen-
te, independentemente do estímu-
lo, do onde… O quotidiano… o quo-
tidiano, o quotidiano é tãoooooooo 
mediano!

Ficha técnica
Texto, encenação, direção artísti-
ca e plástica: Lina Ramos
Interpretação: Carlos Franco, 
Diana Santos, Diana Sardinha, 
Edite Costa, Maria Costa, Marlene 
Oliveira e Rafael Pereira
Classificação etária: M/14 anos
Entrada livre

Sinopse
Armstrong é um espetáculo com 
recurso a multimédia que assinala 
os 50 anos da chegada do Homem 
à Lua. 

Grupo de Teatro AlmaGesto
Associação Espaço Sociocultural 
Adorar Artes (AESCA)
Diálogos de Um 
Homem Só

Dia 22 de novembro, 
sexta-feira – 21.30 horas
Auditório do Pavilhão 
Municipal do Alto do 
Moinho

Animateatro
Estudo de Um Lugar
Apresentação final do Curso 
Progressivo da Animateatro

Dia 22 de novembro, 
sexta-feira – 21.30 horas
Espaço Animateatro, 
Amora

Teatro Extremo
Armstrong

Dia 23 de novembro, 
sábado – 21.30 horas
Clube Recreativo 
da Cruz de Pau

PROGRAMA
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Neste espetáculo, o primeiro 
astronauta que pisou a lua, Neil 
Armstrong, entre o sonho e um re-
lato de memórias consigo próprio, 
vai-nos proporcionando o percurso 
da perceção e evolução científica 
da organização do sistema solar, 
introduzindo em cena os prota-
gonistas dos principais modelos: 
Ptolomeu, Copérnico, Galileu, 
Newton e Einstein.

Ficha técnica
Texto e encenação: Castro Guedes
Interpretação: António Rodrigues 
Intérpretes dos vídeos: Afonso 
Guerreiro, Bibi Gomes, Fernando 
Jorge Lopes, Jaime Soares, Karas, 
Marco Mendes, Rui Cerveira
Classificação etária: M/12 anos
Entrada livre

 

Sinopse
Cianeto e Organdi é uma comédia 
de humor negro, fina e elegante, 
como o seu nome indica. Todo o 
enredo se passa entre rendas ve-
lhas e organdi e boas maneiras. 
As «maldades» são feitas sem in-
tenção de fazer mal, a evidente 
loucura é bem-intencionada e os 
gags recorrentes fazem-nos rir da-
quilo que, noutro contexto, seria 
para chorar.

Ficha técnica
Encenação: Isilda Paulo
Interpretação: Ana Morgado, Ana 
Paula Lopes, Cristina Taveira, 
Francisco Macedo, Isilda Paulo, 
João Soares, Jorge Esteves, Pedro 
Wilkinson, Raquel Ferreira, Teresa 
Brito
Classificação etária: M/12 anos
Entrada livre

Sinopse
O Grupo de Teatro O Grito apresen-
ta uma adaptação de A Casa das 
Bonecas, do dramaturgo norue-
guês Henrik Johan Ibsen, conside-
rado um dos precursores do teatro 
realista moderno. 
Escrita em 1879, A Casa de 
Bonecas é uma peça que ques-
tiona as convenções sociais do ca-
samento. Através da personagem 
principal, Nora, Ibsen caracterizou 
a luta contra a humilhante pressão 
das convenções da sociedade.

Ficha técnica
Dramaturgia e encenação: 
Anabela Neves
Interpretação: Ana Califórnia, 
Frederico Barata, Helena Barata, 
Pedro Gamboa, Vitor Pardal 
Simões
Classificação etária: M/12 anos
Ingresso: 5 euros (desconto de 50 
por cento para jovens até 25 anos, 
reformados e funcionários das au-
tarquias do Seixal)

Sinopse
1 Café na Revista é uma revista à 
portuguesa composta por diver-
sas cenas de cariz cómico, satírico 
e de crítica política e social, com 
diversos números musicais. 

Ficha técnica
Interpretação: Ana Cristina, Carla 
Cardoso, Carlos Gonçalves, João 
Pires, Lúcia Barradas, Margarida 
Vale, Maria Inês, Mário Barradas, 
Maikon Leonidas, Rosa Veras, 
Vanda Pires
Atração do fado: Manuela Sameiro
Classificação etária: M/12 anos
Entrada livre

Sinopse
Uma peça dedicada a um filho. Ao 
meu filho. Aos filhos. Aos pais de-
les: aqueles que são pais e mães 
verdadeiros. 
Uma comédia que pode fazer cho-
rar, rir… os mais fortes. Em busca 
do que é a felicidade, duas amigas 
desabafam enquanto fazem com-
pras numa loja.

Ficha técnica
Texto e encenação: Paula Perdigão
Interpretação: Liane Bravo e Paula 
Perdigão
Classificação etária: M/12 anos
Entrada livre

Sinopse
Há muito tempo que o terramo-
to estava anunciado, mas quan-
do aconteceu nada faria prever 
o seu impacto devastador. O país 
desagregou-se, física e socialmen-
te. Ficou em pedaços, sujeito aos 
interesses económicos. Portugal, 
como o conhecemos, não existe 
mais.
E os portugueses? O que é feito 
deles? Como vivem em 2070 os 
últimos habitantes desta terra que 
já foi conhecida como Portugal?

Ficha técnica
Interpretação: Andreia Santos, 
Duarte Fonseca, Rafaela Velez e 
Sérgio Guerreiro 
Encenação: Sofia Carô
Texto: Ana Neves
Classificação etária: M/12 anos
Ingresso: 5 euros (desconto de 50 
por cento para jovens até 25 anos, 
reformados e funcionários das au-
tarquias do Seixal)

Sinopse
Um encontro entre dois gigantes 
do palco e da comédia em mais um 
aguardado regresso da Treta. Ana 
Bola junta-se a José Pedro Gomes 
e juntos levam Casal da Treta aos 
palcos.
Décadas de vida em comum re-
cordadas na medida do possível: 
os estafermos dos filhos, o bairro 
onde sempre despejaram o lixo, o 
casamento, que só quem foi lá é 
que o esqueceu. Do poliamor ao 
fitness, da «prótese» da próstata 
ao «forno» uterino, este casal não 
tem tabus. Mas Zezé e Détinha es-
condem alguns segredos um do 
outro...

Ficha técnica
Texto: Filipe Homem Fonseca, 
Mário Botequilha e Rui Cardoso 
Martins
Encenação: Sónia Aragão
Interpretação: Ana Bola e José 
Pedro Gomes
Classificação: M/14 anos
Ingresso: 10 euros (desconto de 
50 por cento para jovens até 25 
anos, reformados e funcionários 
das autarquias do Seixal)

PROGRAMA

Grupo de Teatro da 
Associação de Amigos 
do Pinhal do General
Cianeto e Organdi

Dia 24 de novembro, 
domingo – 16 horas
Associação de Amigos 
do Pinhal do General

O Grito
Casa de Bonecas 
Adaptação da peça de Henrik 
Ibsen

Dia 29 de novembro, 
sexta-feira – 21.30 horas
Cinema S. Vicente, 
Aldeia de Paio Pires

Grupo de Teatro Ivone Silva
1 Café na Revista

Dia 30 de novembro, 
sábado – 21.30 horas
Associação de Amigos 
do Pinhal do General

Ana Bola e José Pedro 
Gomes
Casal da Treta

Dia 6 de dezembro, 
sexta-feira – 21.30 horas
Auditório Municipal do 
Fórum Cultural do Seixal

Grupo de Teatro 
Trabalhadores de Sonhos 
e Projecto Ficções
O Que É a Felicidade?

Dia 30 de novembro, 
sábado – 21.30 horas
Centro de Apoio ao 
Movimento Associativo 
Juvenil (CAMAJ), Seixal

Teatro Fusão
A Ilha 70

Dia 4 de dezembro, 
quarta-feira – 21.30 
horas
Cinema S. Vicente, 
Aldeia de Paio Pires
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Após umA abertura com 
casa cheia, o seixalJazz manteve 
grande afluência ao longo das 
outras seis noites no Auditório 
municipal. Num ano em que o fes-
tival «marca vinte» edições, além 
do trio de Kenny Barron, estive-
ram no palco principal do festi-
val o português César Cardoso, 
o guitarrista peter Bernstein, o 
virtuoso Ralph Towner, o polaco 
Wojtek mazolewski, o saxofonista 
Ricardo Toscano e a orquestra de 
John Beasley.

No seixal, acompanhado pela 
formação de quarteto com quem 
gravou «Interchange», o saxofo-
nista César Cardoso atuou no dia 
18 de outubro. Compositor de 
música inovadora, que cresce em 
complexidade, mas nunca perde 
a força melódica, César Cardoso 
relembra a presença em outras 
edições «para ver grandes músi-
cos» e o orgulho imenso «por po-
der estar agora no lado contrário, 
porque este é um dos grandes fes-
tivais que temos no nosso país».

No dia seguinte, em formação 
de trio, peter Bernstein e a sua 
guitarra exclusiva fabricada pela 
Ziedler em 1981 tiveram uma sala 
cheia «com uma audiência mara-
vilhosa, que demonstrou um gran-
de carinho por nós». As palavras 
são do próprio guitarrista que 
tocou em palco alguns clássicos 
de autores como Cole porter, en-
tre outros, mas também músicas 
suas.

A audiência da primeira noite 
da segunda semana do festival as-
sistiu à atuação de Ralph Towner, 
a solo, acompanhado pela sua 
guitarra. O guitarrista de 79 anos 
diz com algum humor que ainda 
toca porque gosta, «especialmen-
te com um bom som e sentindo 
a energia da plateia» e que «tal-
vez por isso ainda esteja vivo». 
Desde composições com 40 anos 
a outras com apenas uma semana, 
Ralph Towner segurou todos os si-
lêncios da sala suspenso no toque 
melódico e docemente melancóli-
co das cordas das suas guitarras.

No dia seguinte, 24 de outubro, 
o quinteto de Wojtek mazowleski 
tem o som e a postura que o tor-
nam transversal do jazz ao indie, 
de miles Davis a Red Hot Chili 
peppers. Desenganem-se, porém, 
aqueles que esperavam algo mais 
ou menos que jazz. Esta música é 
jazz e do bom. Integralmente ves-
tida de branco e negro, a forma-
ção liderada pelo contrabaixista 
polaco deixou encantar-se por 
portugal e mostrou-se agradecida 
«pelo convite e por esta audiência, 
muito quente». O público, claro, 
retribuiu.

O amorense que cresceu a jogar 
à bola e a ouvir jazz e que começou 
a tocar clarinete na banda da so-
ciedade filarmónica operária da 
freguesia é um nome a ter em con-
ta no panorama jazzístico mun-
dial e este ano repetiu a presença 
no cartaz principal. A jogar em ca-
sa, no dia 25 de outubro, Ricardo 
Toscano teve Ali Jackson na bate-
ria e Géraud portal no contrabai-
xo, uma formação internacional 

músicos destacam o som da sala e entusiasmo do público

SeixalJazz com nota vinte

Concerto de abertura com Kenny Barron
Festival Internacional SeixalJazz  
abre com casa cheia

A noite de abertura do Festival Internacional SeixalJazz decorreu no 
dia 17 de outubro com o concerto do trio liderado pelo pianista norte-
-americano Kenny Barron e composto ainda por Kiyoshi Kitagawa no 
contrabaixo e Savannah Harris na bateria.
Uma noite de casa cheia no Auditório Municipal, em que esteve presen-
te a vereadora da Cultura da câmara municipal, Manuela Calado: «São 
20 anos e 20 festivais em que se fez um caminho de afirmação de um 
estilo musical menos óbvio, o que demonstra a aposta do município 
nas mais diversas formas de expressão cultural e nos mais diversos 
públicos». A autarca destacou ainda «a excelência do cartaz principal 
deste ano, confirmando a afirmação do nome deste festival nacional e 
internacionalmente».
Kenny Barron está sentado a assinar fotografias da primeira noite do 
SeixalJazz. É na fila para os autógrafos que as mãos de outro pianista de 
jazz, o português Luís Barrigas, seguram o duplo álbum ao vivo «People 
Time» que o norte-americano gravou com Stan Getz e que seria simulta-
neamente a última aparição ao vivo e gravação do lendário saxofonista. 
«Um tratado de improvisação ao piano», diz Barrigas, sobre um álbum 
que já ouviu inúmeras vezes e que continua a rodar na casa que partilha 
com Isabel Rato, outra jovem pianista de jazz de grande talento. «É um 
privilégio ver um pianista histórico como o Kenny Barron que mesmo 
como sideman tocou com um grande número de músicos importantes», 
diz Luís Barrigas, para quem o trio da noite «deu um concerto incrível».
O concerto incluiu músicas originais como a que dedicou a Bud Powell 
ou a que Barron escreveu após a sua lua de mel, mas também composi-
ções de Charlie Haden, Caetano Veloso e Thelounious Monk. «A improvi-
sação esteve lá sempre, com total entrega e desenvolvimento dos ma-
teriais e dos temas», explica Isabel Rato. «Foi um grande concerto», diz.
«Barron toca sempre a mesma coisa», diz Gonçalo Falcão, «mas “a mes-
ma coisa” que toca é sempre boa». Assíduo no festival há dez anos, o 
crítico da página jazz.pt considerou a atuação a solo de Ralph Towner «o 
concerto mais esperado» e pôs a maior «expectativa para o regresso do 
Ricardo Toscano com este trio em particular». A fotógrafa Rosa Reis veio 
ao primeiro dia desta edição, mas esteve também na primeira de todas 
as edições como espectadora. Na segunda edição, já veio fotografar. 
«Não quis só assistir, quis participar, captar as emoções, a ligação que 
os músicos desenvolvem com os instrumentos». 
«A plateia estava entusiasmada e mesmo afim de nos ouvir. Foi a primei-
ra vez que atuei no Seixal e espero voltar um dia», explica Kenny Barron. 
O pianista de Filadélfia adianta que neste concerto «tocámos sobretudo 
música que nos dá prazer tocar» e revela que «esta foi a primeira vez que 
tocámos os três juntos, eu já tinha tocado com ambos, mas foi a primei-
ra vez que o Kitagawa e a Savannah tocaram juntos».
Coincidentemente, a primeira noite gratuita do SeixalJazz Clube rece-
beu o Fragoso Quinteto, formação liderada pelo contrabaixista João 
Fragoso. Neste conjunto jovem, «a música que está escrita é muito sim-
ples e a maior parte do que se ouve é improvisação coletiva e individual 
dos músicos em cima do palco», diz o líder da formação.

Kenny Barron Trio Ricardo Toscano Trio Feat Ali Jackson

Peter Bernstein Quartet
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Músicos destacam o som da sala e entusiasmo do público

SeixalJazz com nota vinte
Sete noites gratuitas no SeixalJazz Clube
Espaço para ouvir música ao vivo
O SeixalJazz engloba algumas iniciativas paralelas, como o tradicional 
O SeixalJazz Vai à Escola, a novidade das sessões de Ouver Jazz, com 
José Duarte, ou o programa de entrada gratuita do SeixalJazz Clube. 
Daniel Neto trouxe ao Seixal uma formação de quinteto com guitarra, 
clarinete, vibrafone, contrabaixo e bateria. «Ando a tocar os temas do 
novo disco com uma incursão por um ou outro tema do meu álbum 
anterior», explica o guitarrista. O trio de Miguel Rodrigues trouxe ao 
Seixal música escrita, em que a improvisação é importante.  «Por este 
palco do SeixalJazz Clube já passaram muitos músicos que eu admiro e 
continuam a passar e é uma grande honra para mim», diz. 
Nuno Costa, Óscar Graça e André Sousa Machado são o Trio Noa. O gru-
po tocou versões de «Os Índios da Meia Praia», «Walking on The Moon», 
etc., mas também originais: «Temas que já tocamos há muito tempo, 
temas novos que estreámos hoje e temas que farão parte do nosso 
primeiro disco». O concerto dos Indra, trio composto por Luís Barrigas, 
Jorge Moniz e João Custódio, no dia 25 de outubro, serviu para apre-
sentar as composições do novo disco, tocado na íntegra. «Um disco que 
resultou da junção de três músicos» enquadra Luís Barrigas. «O público 
é afável, a sala estava cheia e foi um prazer», assegura Jeffery Davis 
que esteve no Seixal com um quinteto nascido da necessidade de o 
músico se exprimir como compositor. 

Aprendizagem do improviso
Uma formação de quinteto liderada pela pianista Isabel Rato aco-
lheu os alunos para mais uma edição d’O SeixalJazz Vai à Escola. O 
concerto comentado decorreu no Auditório Municipal no dia 22 de 
outubro e contou com a participação de 210 alunos e 20 professo-
res de cinco escolas do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico. O concerto 
deu oportunidade a Isabel Rato para brilhar em dois campos que 
são a sua paixão: o ensino e a música. A professora  e pianista defen-
de que «o jazz é a música por excelência da liberdade e da improvisa-
ção» e salienta que através dele «a criança vai aprender a criar, a ser 
espontânea e a não ter medo, dentro e fora da música».

para um «concerto incrível» em 
que se tocaram standards e origi-
nais e em que os temas se foram 
desenvolvendo a partir de ideias e 
em que o importante é «melhorar 
sempre, todos os dias».

Com melodias fora do ritmo, 
marcadas por humor, estranha 
beleza e um swing descompro-
metido, no espírito das compo-
sições de Thelonious Monk, 
a John Beasley esteve no Seixal 
com a Monk’Estra em versão de 
septeto. «Skippy», «Ask Me Now», 
«Round Midnight», «Ugly Beauty» 
foram algumas composições de 
Thelonius Monk interpretadas, 
mas houve ainda tempo para 
música de Charlie Parker e Sam 
Rivers, assim como para alguns 
originais da Monk’Estra. Sobre o 
festival do Seixal, Beasley foi claro: 
«Vocês estão a fazer um óptimo 
trabalho, a satisfazer essa necessi-
dade por música alternativa, artís-
tica e não comercial». n

John Beasley Monk’Estra Septet Daniel Neto Quinteto

Isabel Rato n’O SeixalJazz Vai à Escola
César Cardoso Quarteto

Wojtek Mazolewski Quintet

Ralph Towner
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Para descobrir os fósseis do país
Manuel Lima apresenta novo livro
O professor e investigador Manuel Lima apresentou À Descoberta dos 
Fósseis em Portugal, o seu mais recente livro, no dia 19 de outubro, no 
auditório do Moinho de Maré de Corroios.
O espaço foi pequeno para acolher todos os amigos, colegas, alunos e 
representantes de instituições que compareceram, designadamente 
os vereadores Manuela Calado e Manuel Pires, da Câmara Municipal 
do Seixal; Américo Costa, secretário da assembleia municipal, e 
Eduardo Rosa, presidente da Junta de Freguesia de Corroios.
Manuel Lima estava feliz e agradeceu a vinda «de todos os amigos», 
lembrou que a publicação «é mais interessante para o 3.º ciclo e ensi-
no secundário» e endereçou «um bem-haja pelo apoio». 
O livro, com 248 páginas e 440 fotografias a cores, convida o leitor a 
descobrir as diferentes formas de vida que se registaram no território 
que hoje é Portugal, há muitos milhões de anos.

VII edição do Sons na Aldeia
Erros Alternados voltam ao último 
palco onde atuaram

A VII edição do Sons na Aldeia, iniciativa realizada pela CoopA – Associação 
Aldeia Cooperativa de Artes, decorreu no dia 12 de outubro na Sociedade 
Musical 5 de Outub, ro, em Aldeia de Paio Pires. O evento contou com a pro-
jeção da performance dos Varples Pravles, gravada na Fábrica da Sereia, em 
Aldeia de Paio Pires, em 1990, e com o live act do projeto Erros Alternados. 
O projeto Erros Alternados surgiu no início dos anos 1990, em Aldeia de Paio 
Pires, a partir de uma ideia de António Leonardo, António Caeiro e Francisco 
«Pino» Assis. Em palco surgiram por dez vezes, sempre com performances 
muito expressivas e, por vezes, até polémicas. A sua última aparição ao vivo 
foi na cave da Sociedade Musical 5 de Outubro, em Aldeia de Paio Pires, a 23 
de outubro de 1993. Atualmente juntam-se, esporadicamente, para colabo-
rar em algumas edições da label Anti-Demos-Cracia.

Exposição Pina Bausch
José Frade expõe no Seixal
A exposição Pina Bausch, fotografias de José Frade, foi inaugurada 
no dia 19 de outubro, na Galeria de Exposições Augusto Cabrita, onde 
está patente até 30 de novembro.
A vereadora da Cultura, Manuela Calado, esteve presente na inaugu-
ração e felicitou o autor das obras expostas.
A mostra integra 15 fotografias da bailarina e coreógrafa e de três 
dos seus espetáculos – Nelken, 2005, O Céu e a Terra, 2005, e Café 
Müller, 2008, no São Luiz, Teatro Municipal, Lisboa.
José Frade é fotojornalista freelancer desde 1990. Tem uma vasta 
experiência profissional na área cultural enquanto fotógrafo oficial 
no Teatro São Luiz, Teatro Maria Matos, Museu do Fado, Museu da 
Marioneta, Casa Fernando Pessoa e ainda na Companhia de Teatro 
dos Aloés e Companhia de Teatro de Almada.

No fim de semana de 
18, 19 e 20 de outubro, o festival 
internacional de Bandas de 
Arrentela passou pelos audi-
tórios da Escola Secundária de 
Amora e Sociedade filarmónica 
operária Amorense (SfoA), 
esteve no jardim em frente à 
sede da Junta de freguesia de 
Corroios, regressou à Sociedade 
filarmónica União Arrentelense 
(SfUA), entidade organizadora 
da iniciativa, e terminou nas ruas 
de Arrentela.

A 30.ª edição do festival 
internacional de Bandas de 
Arrentela decorreu ainda no fim 
de semana de 11 a 13 de outu-
bro com espetáculos no audi-
tório da SfUA, em que, além 
do concerto de abertura pelas 

Percussões da metropolitana, 
uma formação da orquestra 
metropolitana de Lisboa, decor-
reram as atuações do Rancho 
folclórico de Verdelhos, das ban-
das da Sociedade musical 5 de 
outubro (Sm5o) e da Sociedade 
filarmónica Democrática Timbre 
Seixalense (SfDTS), da  Real 
Académica Tuna Acapella e da 
Banda Sociedade filarmónica 
União Seixalense (SfUS).

As atuações do fim de sema-
na seguinte incluíram a Banda 
da Sociedade filarmónica União 
Progresso madalense (SfUPm), 
dos Açores, a Banda de música 
de Zamora, a Banda da federação 
de Sociedades musicais da 
C o m u n i d a d e  d e  m a d r i d 
(fSmCm), da Banda de música de 

Zamora, do Grupo Coral Amigos 
do Alentejo e da SfUA.

o desfile do último dia decor-
reu na Avenida da República, em 
Arrentela, e contou com a par-
ticipação de manuela Calado, 
vereadora da Cultura da Câmara 
municipal do Seixal, tendo rece-
bido atuações dos Karma Drums, 
das  bandas da SfUA, SfDTS, 
SfUS, Sm5o, fSmCm, SfUPm, da 
Real Académica Tuna Acapella, 
do Grupo Coral Amigos do 
Alentejo e da Banda de música de 
Zamora.

A iniciativa contou com o apoio 
da Câmara municipal do Seixal 
e da União das freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, e das juntas de freguesias 
de Amora e Corroios. n

Seis dias de música em Arrentela, Amora e Corroios

Festival internacional 
promove convívio entre 
músicos e bandas
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A Escola Básica Dr. António Augusto Louro (EBAAL) está empenhada em 
diversificar as oportunidades que oferece aos seus alunos. Assim, parti-
cipa neste ano letivo no programa europeu Erasmus+ em novos projetos, 
através dos quais os alunos têm oportunidade de conhecer, durante uma 
semana, a realidade escolar noutro país europeu.
São parcerias de partilha de inovação e boas práticas, com a duração de 
dois anos.
Dois desses projetos são o OTF – Occupy the Future e o Schools Stand 
Against Bullying, destinados ao 3.º ciclo, e que procuram promover, junto 
da comunidade educativa, a consciência para questões atuais. 
O OTF – Occupy the Future, o projeto que envolve escolas de Portugal, 
Lituânia, Turquia e Grécia, foca as alterações nos sectores de atividade e 
no mundo do trabalho, das profissões e do emprego, derivadas das gran-
des e rápidas evoluções tecnológicas. O principal objetivo é desenvolver, 
através de trabalhos e oficinas de formação, o contacto e a experimenta-
ção de trabalhos do futuro, tais como: o cientista de dados; o designer de 
conteúdos para o utilizador; o influenciador nas redes sociais; o engenhei-
ro de software e o piloto de drones. 
O bullying é a matéria do Schools Stand Against Bullying, o outro projeto 
que a EBAAL acolhe e no qual participam escolas de Portugal, Roménia, 
Turquia, Itália e Grécia. O principal objetivo é desenvolver trabalhos sobre 
os valores como a amizade, o respeito, a empatia, a paz e a aceitação do 
outro e de outras culturas.  Ambos os projetos permitem ainda promover a 
consciência da diversidade intercultural da União Europeia e da importân-
cia da participação na criação de uma Europa mais justa e coesa. 
Os coordenadores do projeto OTF – Occupy the Future são Ana Isabel Boto, 
Maria José Rosmaninho e Rui Amaro. O Schools Stand Against Bullying 
tem como coordenadores Sofia Venceslau, Ana Maria Homem e Rui 
Amaro.

O MurO da Escola Básica 
Nun’Álvares foi alvo de uma in-
tervenção artística da autoria de 
Smile, considerado um dos artistas 
portugueses mais talentosos da 
nova geração, em pintura de gra-
ffiti, street art e fotorrealismo. 

Com 92 metros de extensão,  
o muro exterior da escola foi de-
corado com temas alusivos ao 
património natural e histórico 
do concelho, tais como a fauna 
e os carpinteiros de machado, 
uma das profissões tradicionais 
do Seixal.

Smile tem demonstrado o 
seu trabalho pelo país e no mun-
do, com trabalhos expostos em 
Espanha, França, Inglaterra, 
Alemanha e Brasil, entre outros, 
sendo convidado a participar em 

diversos eventos de arte urbana.
Smile é o nome artístico de 

Ivo Santos, o qual já tem ligação 
às atividades culturais artísticas 
do concelho do Seixal. O jovem 
já participou na primeira edição 
do projeto À Babuja – Festival de 
Street Art do Seixal, em 2018, no 
âmbito do qual pintou um mural 
em frente da Estação Elevatória 
do Seixal. Também participou 
em edições anteriores do Seixal 
Graffiti. 

Smile, além de deixar a sua 
marca no mural, também desen-
volveu trabalho com os alunos, 
designadamente através dos três 
workshops que dinamizou du-
rante as duas semanas de dura-
ção do projeto artístico.

A vereadora da Juventude 

da Câmara Municipal do Seixal, 
Manuela Calado, visitou a inter-
venção no dia 15 de outubro. 
A autarca felicitou Smile pelo 
projeto em curso e referiu a im-
portância desta iniciativa para 
a valorização deste tipo de arte 
urbana e a formação integral dos 
jovens. n

Escola Básica Dr. António Augusto Louro
Novos desafios, 
pensar e agir positivo

Escola Básica Nun’Álvares

Intervenção 
artística de Smile

A Biblioteca Municipal do Seixal acolhe, no dia 16 de novembro, sába-
do, das 17 às 18.30 horas, o workshop Construir a Harmonia Familiar, 
uma iniciativa promovida para pensar e reabilitar relações familiares, 
porque todos os lares precisam de «manutenção». 
A atividade destina-se ao público em geral e é gratuita, mas de inscri-
ção obrigatória, a efetuar pelo telefone 210 976 100 ou email bibliote-
ca.seixal@cm-seixal.pt, de 31 de outubro a 15 de novembro. 
O workshop é realizado em parceria com a Escola Superior de 
Educadores de Infância Maria Ulrich e dinamizado por António Luís 
Montiel, doutorado em Filosofia da Educação.

Inscrições de 31 de outubro 
a 15 de novembro
Workshop Construir a Harmonia 
Familiar



A ARTES – Associação 
Cultural do Seixal assinalou o 
30.º aniversário, no dia 12 de ou-
tubro, na sua sede localizada na 
Quinta das Sementes, em Amora. 
Um workshop de fotografia, um 
almoço e uma sessão solene in-
tegraram o programa de aniver-
sário, que contou com a presença 
dos órgãos sociais e sócios da as-
sociação.

Esta associação promove cur-
sos de pintura nas vertentes de 
desenho, técnicas mistas e a óleo, 
o curso de modelagem e o curso 
de azulejaria. Uma das iniciativas 
com maior impacto é o Prémio 
ARTES, mostra coletiva anual, 
que além dos trabalhos dos asso-
ciados conta com artistas convi-
dados. A associação gere ainda a 
galeria de arte do Independente 
Futebol Clube Torrense e traba-
lha com as escolas e a comunida-
de idosa da freguesia de Amora.

Umbelina Ribeiro realçou a 
dinâmica da associação: «Nos 
últimos meses realizamos cinco 
exposições coletivas sendo que, 
em todas elas, mais de 20 associa-
dos expuseram os seus trabalhos. 

As associações só crescem com a 
participação dos associados e es-
tes 30 anos são o fruto da sua par-
ticipação ativa». E acrescentou: 
«temos sócios fora do concelho e 
no estrangeiro, o que significa o 
nosso empenho na formação de 
artistas plásticos».

A dirigente lembrou «viemos 
para aqui em 1999, o local onde 
funcionava a Casa da Juventude». 
Realçou ainda o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal, «desde o iní-
cio o nosso parceiro privilegiado 
e é fruto dessa parceria que se-
rá construída a Casa das Artes, 
a nossa nova sede que além das 
áreas de trabalho terá um espaço 
expositivo».

Manuel Araújo, presidente 
da Junta de Freguesia de Amora, 
destacou os 30 anos de trabalho 
em prol da cultura, «muitos fo-
ram os que aqui tiveram o pri-
meiro contacto com a pintura e 
a escultura, outros aperfeiçoa-
ram a técnica e todos fazem par-
te da rede cultural promovida 
pela ARTES». Para o autarca, a 
associação tem «muita expres-
são na freguesia de Amora, com 

destaque para a exposição que 
dinamiza nas Festas Populares de 
Amora. O futuro passa pela Casa 
das Artes e por levar a arte para o 
espaço público».

Maria João Macau, vereadora 
da Educação, disse que «a ARTES 
é um polo difusor da cultura que 
leva a arte às pessoas. A arte é um 

instrumento de trabalho que tem 
de ser valorizado e é essa valori-
zação do movimento associati-
vo cultural que fazemos com as 
opções que tomamos na Câmara 
Municipal do Seixal». E a pensar 
no futuro: «Queremos centrar a 
cultura no nosso território e is-
so passa pela construção da Casa 

das Artes cujo projeto está em 
conclusão para que a obra avan-
ce em 2020. A associação terá 
assim melhores condições de 
trabalho».n

SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 741    31 OUTUBRO 2019

18     ASSOCIATIVISMO

O Grupo Coral Alentejano da Associação dos Serviços Sociais das Autarquias do Seixal cele-
brou o 36.º aniversário. Para assinalar a data, decorreu um espetáculo, no dia 12 de outubro, 
no Auditório Municipal.
No evento estiveram presentes Joaquim Tavares, vice-presidente da Câmara Municipal do 
Seixal, e representantes das juntas de freguesia do concelho.
O espetáculo contou com a atuação do grupo aniversariante e de três grupos convidados: 
Grupo Coral Alentejano Unidos do Baixo Alentejo, de Alverca, Grupo de Cante Os Lagóias, de 
Portalegre, e Grupo Coral Fora d’Oras, de Montemor-o-Novo.

A promoção da cultura popular é um dos desígnios do Centro Cultural e Desportivo das 
Paivas. O Grupo Coral Operário Alentejano, que integra a coletividade, comemorou o 44.º 
aniversário, no dia 26 de outubro. A iniciativa teve a presença do vice-presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim  Tavares.
O evento ficou marcado pela atuação do grupo aniversariante e dos convidados: Grupo 
Coral 1.º de Maio, do Bairro Alentejano de Palmela, Grupo Coral Feminino, da Associação de 
Reformados e Pensionistas de Barroselas, e Grupo Coral Alentejano Os Populares, do Cacém.

Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias do Seixal
36.º aniversário do grupo coral

Grupo Coral Operário Alentejano das Paivas
Cante em festa

ARTES – Associação Cultural do Seixal 

Três décadas de promoção 
e dedicação à cultura

Na mesa da sessão estiveram Maria João Macau, vereadora da câmara municipal, Jaime Ribeiro e Umbelina 
Ribeiro, da ARTES, e Manuel Araújo, presidente da Junta de Freguesia de Amora
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As Faces de Sophia é o nome da 
exposição organizada pela Casa 
do Educador do Seixal (CES) que 
foi inaugurada no dia 26 de outu-
bro, num evento que contou com 
poesia e música e no qual esti-
veram presentes a vereadora da 
Educação, Maria João Macau, e o 
presidente da Junta de Freguesia 

de Amora, Manuel Araújo. A mos-
tra está patente na galeria da 
CES e pretende ser um evento de 
homenagem pelo centenário do 
nascimento de Sophia de Mello 
Breyner Andresen.
Ao mesmo tempo, a iniciativa 
integra o programa do 17.º ani-
versário da Casa do Educador do 

Seixal, que inclui ainda uma ida 
do Teatro Trindade, em Lisboa, 
para assistir ao musical Chicago 
e um almoço comemorativo.

17.º aniversário da Casa do Educador do Seixal
Exposição de homenagem a Sophia 
de Mello Breyner Andresen

Associação de Moradores da Quinta da Fábrica
Construção de nova sede

38.º aniversário da Associação de Moradores dos Redondos
Trabalho essencial para o desenvolvimento 
da freguesia de Fernão Ferro

A Associação de Moradores da Quinta da 
Fábrica (AMQF), em Corroios, vai ter uma 
nova sede. O edifício de dois pisos conta 
com espaços de trabalho, balneários e es-
paços de apoio ao polidesportivo e está a 
ser construído com o apoio da autarquia. No 
dia 21 de outubro, o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim Santos, acom-
panhado do vereador José Carlos Gomes, 
realizou uma visita às obras.
A direção da AMQF, encabeçada pelo pre-
sidente João Frade, recebeu o executivo 
municipal e deu conta do que está a ser 
efetuado. Neste momento, já estão execu-
tadas as fundações, parte do sistema de sa-
neamento de águas residuais domésticas e 
o pavimento de betão no piso 0. Foram tam-
bém instalados os pilares e toda a estrutura 
metálica para apoio da cobertura em chapa 
sandwich. De acordo com a memória descri-
tiva do projeto, será criado um módulo sim-
ples e funcional, de dois pisos num terreno 
com cerca de 100 m2. O investimento total, 
que contempla a movimentação de terras, 
a construção, as redes de águas e a insta-
lação elétrica, cifra-se nos 230 mil euros. 
A câmara municipal contribuiu já com um 
apoio de 118 399, 30 euros.
Conforme explicou o responsável pela obra, 

está a decorrer de acordo com o planea-
mento previsto. Já para o presidente da 
direção, «a intervenção qualificará o espaço 
público, no entanto pensamos que para o 
usufruto da população ser pleno deverá ser 
implementado um novo espaço de jogo e 
recreio destinado à atividade lúdica».
O executivo municipal e a direção da asso-
ciação irão analisar a questão em conjunto, 
para avaliar a pertinência da sua integração 
na intervenção em curso. Após a visita às 
obras, Joaquim Santos constatou que «a 
obra prossegue dentro dos prazos e em 
bom ritmo, sendo perfeitamente visíveis 
os efeitos desta intervenção, apoiada pela 
Câmara Municipal do Seixal, no sentido de 
oferecer à comunidade um espaço de des-
porto e lazer de primeira qualidade». 
A conclusão está prevista para janeiro de 
2020.

A Associação de Moradores dos Redondos 
(AMR) assinalou o 38.º aniversário com um 
almoço nas suas instalações. O convívio 
decorreu no dia 14 de outubro e contou com 
a presença de Maria João Macau, verea-
dora do Urbanismo da Câmara Municipal 
do Seixal, e de João Lopes, presidente da 
direção da coletividade
A constituição da associação em 1981 e 
posterior funcionamento foi essencial para 
o desenvolvimento de Fernão Ferro, fregue-
sia em que a maior parte dos loteamentos 
aconteceu antes do 25 de Abril de 1974. 
Ainda hoje não inteiramente legalizada, a 
Área Urbana de Génese Ilegal (AUGI) dos 
Redondos viu surgirem novas oportunida-
des para a reconversão urbanística e o de-
senvolvimento local no ano de 2015, quan-
do foi aprovado e entrou em vigência o novo 
Plano Diretor Municipal.
Redondos é uma das áreas da freguesia 
com mais atratividade e que tem registado 
um aumento significativo da população. A 
crescente procura de habitações e conse-
quente surgimento de novas construções 
são reveladoras do trabalho de parceria en-
tre a associação de moradores e a Câmara 
Municipal do Seixal, que juntas têm traba-

lhado na qualificação da vida na localidade. 
A Associação de Moradores dos Redondos 
dispõe de auditório, biblioteca e pavilhão 
desportivo. 
Nas suas instalações acolhe o Grupo de 
Danças e Cantares dos Redondos e permite 
a prática de ginástica acrobática, ginástica 
educativa, karaté e pilates. A coletividade 
é também representante do movimento 
associativo de Fernão Ferro através da pre-
sença na comissão executiva do Conselho 
Municipal de Cultura do Seixal.

O presidente da autarquia, Joaquim Santos, e o vereador José Carlos Gomes
visitaram a obra da associação 

A vereadora Maria João Macau representou a câmara municipal no evento
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«Um Projeto Singular, 
Uma Força Coletiva» foi o lema 
da 36.ª edição da Seixalíada, que 
envolveu cerca de 20 mil parti-
cipantes de todas as idades ao 
longo de 4 semanas, nas 68 mo-
dalidades, incluindo o desporto 
adaptado.

A festa de encerramento 
da Seixalíada realizou-se no 
dia 19 de outubro, no Pavilhão 
municipal da torre da marinha, 
perante cerca de 800 especta-
dores. No início, desfilaram as 
bandeiras do movimento asso-
ciativo, seguindo-se as interven-
ções protocolares e o arriar da 
bandeira da Seixalíada. Depois, 
o espetáculo desportivo com os 
quase 300 atletas nas demons-
trações das modalidades de 
trampolins, dança, karaté, ginás-
tica rítmica, hip-hop, judo, aeró-
bica, capoeira e dança do ventre. 
Após este momento, todos os 
desportistas se reuniram para 
uma coreografia final, com um 
espetáculo pirotécnico paralelo.

No momento das interven-
ções, os eleitos das autarquias, 
os representantes da Associação 
das Colectividades do Concelho 
do Seixal e os membros da comis-
são organizadora da Seixalíada 
deslocaram-se para o centro do 
recinto.

jorge ribeiro, da comissão 
organizadora, considerou que 
o êxito da Seixalíada «deve-se a 
todos os que voluntariamente se 
empenharam para que tudo cor-
resse na perfeição». Frisou que 
o trabalho realizado pelo movi-
mento associativo, «dinâmico 
e responsável, tornou possível 
mais uma excelente edição, pro-
porcionando o acesso a inúmeras 
atividades desportivas, sempre 
com o objetivo de incentivar a 
população à prática desportiva.» 
Agradeceu a todos os que contri-
buíram para esta realização des-
portiva e concluiu: «Para o ano 
cá estaremos, firmes, dedicados, 
a preparar a próxima edição da 
Seixalíada.»

em representação da Câmara 
municipal do Seixal, interveio 
o vereador josé Carlos Gomes, 
do pelouro do Desporto, que su-
blinhou que a Seixalíada «é um 
projeto singular porque é a única 
festa do desporto popular com 
esta dimensão e qualidade exis-
tente no país», e «é uma força co-
letiva porque reúne os represen-
tantes» das autarquias, do movi-
mento associativo, os trabalha-
dores das autarquias e a própria 
comissão organizadora, e muito 
em particular os nossos jovens, a 
razão de estarmos aqui». 

Para o vereador, a Seixalíada «é 
o desporto de todos e para todos, 
mas com um cariz especial para 
as crianças e jovens, que através 
do desporto se tornaram cida-
dãos de corpo inteiro, que serão 
as mulheres e os homens do futu-
ro.» Dirigiu mesmo uma sauda-
ção especial para estas crianças 
e estes jovens atletas «que foram 
os protagonistas da Seixalíada 
durante as quatro semanas».  n

encerramento da 36.ª edição da Seixalíada 

A festa do desporto 
popular reuniu 
20 mil atletas

Corrida da Família Nickelodeon 
voltou à Baía do Seixal
Desporto para todas as idades

Centenas de pessoas participaram na Corrida da Família 
Nickelodeon que, mais uma vez, se realizou entre as zonas ribei-
rinhas de Arrentela e de Amora. A manhã de domingo, dia 27 de 
outubro, foi especial para os que decidiram fazer esta jornada 
desportiva recheada de animação e que constituiu uma forma 
saudável de passar o dia em família.
Quem também fez questão de participar foi o vereador do pelouro 
do Desporto, José Carlos Gomes.
A correr ou a andar, foram 2400 metros de pura diversão. Durante 
o percurso, os participantes tiveram oportunidade de encontrar 
as mascotes do canal Nickelodeon que brincaram com os mais 
pequenos e incentivaram os graúdos a continuar até à meta. A 
pequenada acompanhada da família teve ainda direito a participar 
em jogos, escolher entre o insuflável Spongebob, o minigolfe da 
Patrulha Pata, ou os jogos das garrafas TMNT e Photobooth, entre 
outras surpresas.  Esta foi uma manhã em cheio, pelo que os parti-
cipantes estão já ansiosos pela próxima edição! 
Inserida no programa da 36.ª Seixalíada, a Corrida da Família 
Nickelodeon foi o exemplo de que o desporto é mesmo para todos, 
miúdos e graúdos, basta escolher entre as múltiplas modalidades 
e ofertas existentes.

José Carlos Gomes, vereador do Desporto, 
marcou presença no evento 
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De 21 de setembro a 19 
de outubro, muitos foram 
os momentos registados 
durante os torneios, regatas, 
caminhadas e galas que fizeram 
parte da 36.ª Seixalíada. 
Milhares de atletas 
participaram neste que é «Um 
Projeto Singular, Uma Força 
Coletiva».

Momentos da Seixalíada

Festa de Abertura da 36.ª Seixalíada Gala Gimnica

  Torneio de Natação

Torneio de Goalball

8.º Encontro de Ginástica Acrobática8.º Passeio de BTTTorneio de Andebol  – infantis masculinos

Regata de CanoagemTorneio de Taekwondo

2.º  Torneio de Futsal para Surdos
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SEIXAL | LISBOA

LISBOA | SEIXAL | SETÚBAL

SETÚBAL | SEIXAL | LISBOA

Horários

Horários

LISBOA | SEIXAL

FARMÁCIAS | OUT | NOV

Atendimento Público 
da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro 
| 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

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

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

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

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

Segurança Social / 
/Serviço Local de Amora 
| 300 502 502
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Sábados
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Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro

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

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

(*) n Partida do Fogueteiro

Roma-Areeiro

Entrecampos

Sete Rios

Campolide

Pragal
Corroios

F. A
mora

Fogueteiro

Coina
Setúbal

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

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

PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis
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PARTIDAS DE COINA (Concelho do Seixal) Dias úteis
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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

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

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

TELEFONES ÚTEIS
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O 183.º aniversário do concelho do Seixal celebra-se a 6 de novembro. A data 
vai ser assinalada no dia 9 de novembro, a partir das 15 horas, com uma sessão 
solene que decorre no átrio dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal. 
No evento serão atribuídas medalhas aos trabalhadores da Câmara Municipal 
do Seixal que completaram 25 e 40 anos de serviço e a pessoas e entidades que 
se destacaram na sua área de atuação ou que, de alguma forma, contribuíram 
para o desenvolvimento, divulgação e engrandecimento do concelho. Na ocasião 
serão também homenageados os trabalhadores aposentados em 2018.

Programa
15 horas
- Intervenções institucionais
- Momento musical com Isabel Rato, Desidério Lázaro e Diana Soares, no âmbito 
das comemorações das 20 edições do Festival Internacional SeixalJazz
- Atribuição das medalhas municipais 
- Momento musical com a Escola de Música da Sociedade Filármónica União 
Seixalense
- Apresentação do livro Histórias Associativas – Memórias da Nossa Memória, 
dedicado aos clubes federados do concelho, de Fernando Fitas, com presença 
do autor

Programa de comemorações do 183.º aniversário do concelho do Seixal 

Inauguração do quartel de bombeiros de Amora
O novo quartel de Bombeiros de Amora vai ser inaugurado no dia 16 de novem-
bro, às 10.30 horas. O quartel, construído com o apoio da Câmara Municipal do 
Seixal, tem uma localização estratégica do ponto de vista das acessibilidades e 
permitirá à associação cumprir as exigências funcionais inerentes às atividades 
operacionais, dar condições dignas aos bombeiros e prestar um melhor serviço 
à população.
Participe nesta grande festa!

Programa
10.30 horas
Formatura de Guarda de Honra 

10.45 horas
- Receção às entidades
- Revista à formatura
- Hastear de bandeiras
- Atuação da Banda da Sociedade Filarmónica Operária Amorense
- Descerrar de placa comemorativa
- Visita às instalações do quartel
- Sessão solene
- Visita à exposição de viaturas e meios

Sessão solene do 183.º aniversário 
do concelho do Seixal

Dia 6 de novembro, quarta-feira
Das 10 às 12 ou das 14.30 às 16.30 
horas
Ateliê Um Postal… Um Brasão 
para Celebrar o Município
Núcleo da Mundet/Centro de 
Documentação e Informação
Participação gratuita, com inscrição 
prévia
Contactos: 210 976 112 ou ecomuseu.
se@cm-seixal.pt

Dia 9 de novembro, sábado
11.30 horas
Inauguração do Centro Comunitário 
de Santa Marta do Pinhal
Santa Marta do Pinhal

15 horas
Sessão solene comemorativa 
do 183.º aniversário do concelho 
do Seixal
Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal

21.30 horas
Rodrigo Leão – O Método
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal

Dia 10 de novembro, domingo
15 horas
Aniversário da Associação Humanitária 
de Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal
Sede da associação

De 12 de novembro a 17 de dezembro
Ciclo de Cinema Português
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

De 15 de novembro a 6 de dezembro
Festival de Teatro do Seixal
Vários palcos do concelho

Dia 16 de novembro, sábado
10.30 horas
Inauguração do quartel dos Bombeiros 
de Amora
Avenida 25 de Abril (EN10), Cruz de Pau, 
Amora

21 horas
Awda – Grupo de Folclore da Palestina
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

Dia 17 de novembro, domingo 
9 horas
30.º Corta-Mato Cidade de Amora
Parque Municipal do Serrado, Amora

Dias 20 e 21 de novembro, 
quarta e quinta-feira
21.30 horas
E Se Eles Fugissem Todos?
Quórum Ballet
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal

Dia 22 de novembro, sexta-feira
21.30 horas
Recital de Harpa e Flauta – Solistas
da Orquestra Sinfónica Juvenil
Cinema S. Vicente, Aldeia de Paio Pires



C0ncelho do SEIXAL
caminho de progresso

183.º ANIVERSÁRIO
6 de novembro 1836 – 2019 

cm-seixal.pt

Sessão Solene
Comemorativa

Dia 9 de Novembro, sábado, 15 hORAS
Átrio dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal

 Venha celebrar connosco. Participe!
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-----------------------------

Rodrigo Leão 
– O Método

Rodrigo Leão – O Método é o espetáculo que vai decorrer no dia 9 de novembro, às 
21.30 horas, no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal. Nome incontornável 
na música portuguesa ao longo de várias décadas, Rodrigo Leão integrou as formações 
dos Sétima Legião e os Madredeus, e desenvolveu trabalhos a solo em que contou com 
as vozes de Lula Pena, Neil Hannon e Beth Gibbons, entre outros.

Incansável na busca de novos caminhos e sonoridades para a sua música, encontra-se 
atualmente a trabalhar num novo registo discográfico em que explora o cruzamento 
entre a música clássica contemporânea e a música eletrónica, campo em que se 
encontram igualmente nomes como Ludovico Einaudi, Ólafur Arnalds e Nils Frahm, com 
quem também já colaborou. 

São essas composições que o músico e compositor vai apresentar no Seixal, em 
formação de quinteto, acompanhado pela violinista Viviane Tupikova, pela cantora lírica 
Angelina Silva e pelos músicos João Eleutério, no violoncelo, e Carlos Toni Gomes, nos 
teclados, baixo, guitarra e percussão. 

O espetáculo tem um custo único de 12 euros e apresenta ainda uma forte componente 
visual que explora conceitos como transcendência, inocência e pureza. 

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

Olhares sobre  
a Margem Sul
A Galeria Municipal de Corroios acolhe, até 7 de dezembro, Olhares sobre a 
Margem Sul, uma exposição de trabalhos do fotógrafo Rodrigo Simas. 

Natural do Rio de Janeiro, no Brasil, Rodrigo Simas vive em Almada há 30 anos, 
tendo começado a fotografar no ano de 2009. Os trabalhos que apresenta 
nesta mostra incluem registos do património edificado e paisagístico da 
península de Setúbal, sendo raros os casos onde é apresentado sem vestígios 
da presença humana, seja através da presença de casas, barcos ou da Ponte 
25 de Abril. 

Mais raras são as presenças de pessoas, uma vez que estas imagens 
procuram mais a amplidão do que o pormenor, tornando a figura humana 
mínima para o alcance da objetiva e do olhar do fotógrafo. Evidente fica um 
horizonte que nos convida, mais do que nos limita.

-----------------------------
A Sessão Solene Comemorativa do 183.º Aniversário do Concelho do 
Seixal, que se realiza no dia 9 de novembro, sábado, às 15 horas, integra a 
apresentação do 3.º volume do livro Histórias Associativas – Memórias da 
Nossa Memória, da autoria de Fernando Fitas.

Este livro, uma edição da Câmara Municipal do Seixal, é dedicado aos clubes 
federados do concelho: o Amora Futebol Clube, o Seixal Futebol Clube, o Paio 
Pires Futebol Clube e o Arrentela Futebol Clube. 

Uma obra de profundo significado para a comunidade associativa municipal, 
que regista memórias e vivências de pessoas ligadas às agremiações do 
concelho.

O evento conta com a presença do autor do livro, Fernando Fitas, constituindo 
uma oportunidade para levar um exemplar autografado.

A sessão decorre no átrio dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do 
Seixal.
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___________________________
15 horas
Sessão Solene Comemorativa 
do 183.º Aniversário do Concelho 
do Seixal
Átrio dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal

___________________________
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

___________________________
21.30 horas
Grande Noite – O Senhor Fado
Música . Marcações: 929 075 875
Org.: Grupo Recreativo de Santo António
Sede da coletividade, em Aldeia de Paio Pires

Rodrigo Leão – O Método
Música . M/ 6 anos . Ingresso: 12 euros
Auditório Municipal do Fórum Cultural  
do Seixal

10 nov. domingo
___________________________
Das 9 às 13 horas
Torneio de Pesca Desportiva
Comemorações do 55.º Aniversário do GRSA
Org.: Grupo Recreativo de Santo António
Baía do Seixal

___________________________
15 horas
Torneio de Dominó Belga
Comemorações do 55.º aniversário do GRSA
Grupo Recreativo de Santo António

___________________________
15.30 horas
Sessão Pública de Apresentação  
do Trabalho Desenvolvido no Curso 
de Escultura com Tomé Coelho
Entrada livre, limitada à capacidade do espaço 
Extensão na Fábrica de Pólvora de Vale de 
Milhaços

11 nov. segunda
___________________________
Das 15 às 19 horas
Conversas com a Saúde – 
Aleitamento Materno – Empoderar 
Mães e Pais, Favorecer 
a Amamentação
Átrio da Biblioteca Municipal Seixal

12 nov. terça
___________________________
21.30 horas
Soldado Milhões
Ciclo de Cinema Português
M/ 12 anos . Ingresso (4)
Auditório Municipal 
do Fórum Cultural do Seixal

13 nov. quarta
___________________________
14.30 horas
Abertura do Ano Académico 
da Unisseixal
Cerimónia . M/ 6 anos . Entrada livre
Org.: Unisseixal – Universidade Sénior do Seixal
Auditório Municipal do Fórum Cultural  
do Seixal

e ainda…

31 out. a 14 nov.
___________________________
2 e 9 de novembro, sábado
16.30 horas
Arca de Histórias
Animação de leitura
Dos 4 aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

___________________________
3 e 10 de novembro, domingo
16 horas
Mnham Mnham
Música, sons e movimento com bebés, 
dos 6 meses aos 5 anos
Ingresso: 5 euros
Org.: Animateatro
Cinema S. Vicente

___________________________
De 4 a 13 de novembro
De segunda a sexta-feira, das 17 às 22 horas
Sábado, das 9.30 às 20.30 horas
Projetos de Tecelagem
Formação . Inscrição (5)
Org.: CEARTE – Centro de Formação 
Profissional para o Artesanato e Património
Armazém 56 – Arte Sx, Seixal

seixal
acontece  
31 out. quinta
___________________________
Das 16 às 18 horas
As Bruxinhas
Ateliê . Crianças dos 3 aos 12 anos e familiares
Biblioteca Municipal do Seixal

___________________________
21 horas
Aula de Hidroginástica – Halloween
Piscinas municipais de Amora e de Corroios

___________________________
Das 21 às 24 horas
By Night – Serão na Biblioteca
A partir dos 13 anos . Inscrição (3)
Biblioteca Municipal do Seixal

2 nov. sábado
___________________________
Das 9 às 19 horas
2.as Jornadas Nacionais de Aikido 
Infantojuvenil da 36.ª Seixalíada
Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional

___________________________
Das 14 às 18 horas
2.º Encontro/Experimentação/           
/Sensibilização/Formação – 
Tricicleta/Race Runner
Org.: Associação de Paralisia Cerebral  
de Almada-Seixal
Complexo Municipal de Atletismo  
Carla Sacramento

___________________________
Das 15 às 19.30 horas
Torneio de Atletismo  
Histórico – 2.ª Jornada
Org.: Grupo Desportivo do Cavadas, Casa  
do Povo de Corroios e Associação de Paralisia 
Cerebral de Almada-Seixal
Complexo Municipal de Atletismo Carla 
Sacramento

___________________________
16 horas
Prémio ARTES
Cerimónia . M/ 6 anos . Entrada livre
Org.: ARTES – Associação Cultural do Seixal
Cinema S. Vicente

3 nov. domingo
___________________________
15 horas
Torneio de Damas
Comemorações do 55.º aniversário do GRSA
Grupo Recreativo de Santo António

6 nov. quarta
___________________________
Das 10 às 12 ou das 14.30 às 16.30 horas
Um Postal… Um Brasão para 
Celebrar o Município
Ateliê . Grupos . Inscrição
Núcleo da Mundet

8 nov. sexta
___________________________
Das 10 às 12 ou das 14.30 às 16.30 horas
Quem Conta Um Conto  
Acrescenta-lhe Um Ponto...
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

9 nov. sábado
___________________________
10.30, 11.30, 15 e 16 horas
Uma Olaria Romana a Descobrir
Visita
Org.: Ecomuseu Municipal do Seixal, com  
o apoio do Centro de Arqueologia de Almada
Núcleo da Olaria Romana da Quinta  
do Rouxinol



___________________________
De 5 de novembro a 7 de dezembro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Alípio de Freitas:  
Muitas Vidas numa Só
Exposição . Entrada livre
Biblioteca Municipal do Seixal

___________________________
De 5 a 8 de novembro
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 e das 14.30 
às 16.30 horas
A Pé pelo Concelho
Visitas temáticas . Grupos . Inscrição (1)
Núcleos urbanos antigos do concelho

___________________________
De 5 a 22 de novembro
De terça a sexta-feira, das 10 às 11.30 ou das 
14.30 às 16 horas
Dança dos Barcos
Visita . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo Naval

O Choco Vai ao Estaleiro
Visita . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo Naval

___________________________
Até 20 de novembro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20 horas
Sábado, das 10 às 13 horas
Exposição de João Couvreur
Entrada livre
Espaço Arte Jovem

___________________________
Até 30 de novembro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas 
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Pina Bausch
Exposição de fotografia de José Frade
Entrada livre
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

___________________________
Até 7 de dezembro
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas
Olhares sobre a Margem Sul
Exposição de fotografia de Rodrigo Simas
Entrada livre
Galeria Municipal de Corroios

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

___________________________
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: 210 976 100 |  
biblioteca.seixal@cm-seixal.pt
4) Ingresso: 2 euros (50 % de desconto para 
jovens até 25 anos, reformados e trabalhadores 
das autarquias do Seixal)
5) Inscrição: Associação de Artes e Ofícios, 
Largo do Rosinha Loja 6, Amora | 917 214 479 | 
aao.seixal@gmail.com

___
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt

Fórum Cultural 
do Seixal
Auditório Municipal • Biblioteca 
Municipal do Seixal • Galeria 
de Exposições Augusto Cabrita

Um equipamento 
com várias valências 
de divulgação 
do conhecimento, 
das artes plásticas 
e do espetáculo.



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

Uma Olaria Romana  
a Descobrir
No dia no dia 9 de novembro realiza-se uma visita temática à Olaria Romana 
da Quinta do Rouxinol, em vários horários.
Na iniciativa terá oportunidade de 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 no 
único monumento nacional do município do Seixal.
A visita, organizada pelo Ecomuseu Municipal do Seixal, com o apoio do 
Centro de Arqueologia de Almada, destina-se ao público em geral. 
A participação gratuita, sem inscrição prévia.
Contactos: 210 976 112 ou ecomuseu.se@cm-seixal.pt

9 de novembro, sábado | 10.30, 11.30, 15 e 16 horas | Núcleo da Olaria 
Romana da Quinta do Rouxinol

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

Passatempo 
para teatro infantil
O Cinema S. Vicente recebe, nos dias 3 e 10 de novembro, o espetáculo Mnham Mnham, 
que inclui música, sons e movimento para bebés, apresentado por Saber Sorrir e Teatro 
do Elefante. 

Mnham Mnham tem direção artística de Madalena Victorino, criação e interpretação de 
Alice Duarte e Ana Raquel. 

Um sapo conta três estórias de bichos que vivem nas margens de uma lagoa. A cigarra  
acompanha a narrativa com as suas artes musicais, o canto e a guitarra... 
Organização: Animateatro. Ingresso: 5 euros. Reservas pelo telefone 212 254 184 ou 
email comunicacaoanimateatro@gmail.com. 

Passatempo: Oferecemos dois bilhetes duplos para dia 10,  às primeiras respostas 
certas à questão: De quem é a direção artística de Mnham Mnham? Envie a resposta 
até às 17 horas do dia 5 de novembro, para o email www@cm-seixal.pt, com o nome, 
n.º de BI ou CC e o n.º de telefone. 

equipamentos 
municipais
--------------------------------------------------------
Auditório Municipal
Fórum Cultural do Seixal
Quinta dos Franceses, Seixal
T. 210 976 100

--------------------------------------------------------
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. 210 976 172 (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 cinema
Soldado Milhões é um filme que integra o Ciclo de Cinema Português no 
Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, que pode ver no dia 12 de 
novembro, às 21.30 horas.
Um filme de 2018, realizado por Gonçalo Galvão Teles e Jorge Paixão da Costa, 
com interpretação de João Arrais, Miguel Borges, Tiago Teotónio Pereira e Ivo 
Canelas.
Recebeu os prémios Sophia 2019 para Melhor Argumento Original, Montagem, 
Direção Artística, Efeitos Especiais/Caracterização e Som.

Ingresso: 2 euros. Género: guerra/drama/história.

Passatempo: Oferecemos cinco bilhetes duplos aos primeiros participantes 
que mencionarem um dos atores do filme. Envie a resposta até às 17 horas 
do dia 5 de novembro, para o email www@cm-seixal.pt, com o nome, n.º de 
BI ou CC e o n.º de telefone. 
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