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Vigília no dia 18 de novembro, às 20 horas,
no Hospital Garcia de Orta
Contra o encerramento da urgência 
pediátrica também durante a semana

A falta de médicos no Hospital Garcia de Orta, em Almada, tem le-
vado a urgência pediátrica a encerrar aos fins de semana. Agora, 
foi anunciado o encerramento também durante a semana à noite, 
a partir de 18 de novembro. Perante esta situação, as comissões 
de utentes de saúde do Seixal e Almada vão realizar uma vigília no 
dia 18, às 20 horas, à porta do Hospital Garcia de Orta. A Câmara 
Municipal do Seixal também enviou um novo ofício à ministra da 
Saúde a solicitar uma audiência com carácter urgente, tendo em 
conta a situação caótica dos serviços de saúde públicos. 3
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Uma quinzena repleta de boas 
propostas! O Festival de Teatro 
do Seixal leva o teatro a to-
do o concelho. Já esta quinze-
na, o certame recebe «Kiki Van 
Beethoven», peça de abertura a 
cargo do Teatro Meridional. 
Na música, temos bilhetes para 
oferecer, no dia 22 de novem-
bro, para o Recital de Harpa e 
Flauta e no dia seguinte, 23, para 
as Noites de Fado do S. Vicente. 
Pode ainda assistir com as su-
as crianças ao teatro musical «A 
Cigarra e a Formiga». Temos dois 
bilhetes duplos para oferecer.
Dois dias de desporto canino é 
outra das sugestões que deixa-
mos. Nos dias 23 e 24 de novem-
bro, decorrem os I e II Torneio de 
Agility da HousePet. Saia de casa 
porque no Seixal Acontece!
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Ambiente
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O workshop dedicado à 
agenda metropolitana de 
adaptação às alterações 
climáticas definiu cami-
nhos de atuação comuns 
que respondem à diversi-
dade espacial da AML.
Realizou-se no dia 28 
de outubro, na Câmara 
Municipal do Seixal.

Desporto

Pág. 7

O Corta-Mato Cidade de 
Amora comemora a 30.ª 
edição e acontece já no 
domingo, dia 17 de novem-
bro, a partir das 9.15 ho-
ras, no Parque Municipal 
do Serrado. 
Venha participar ou assistir 
a uma corrida ao ar livre rea- 
lizada em plena natureza.

Cultura

Pág. 9

A Biblioteca Municipal do 
Seixal foi inaugurada há 26 
anos, no dia 26 de novem-
bro.
Estão todos convidados pa-
ra as comemorações!
 

Atual

A Aldeia Natal do Seixal  
está a chegar. 
De 30 de novembro a 29 de 
dezembro, no núcleo urba-
no do Seixal, vamos ter uma 
pista de gelo, ateliês, a casa 
do Pai Natal, a fábrica dos 
brinquedos, o mercado de 
Natal, atuações e anima-
ções alusivas à epoca.

Pág. 12



2020, num valor total de 105 055 000 euros, que irá permitir 
um aumento da nossa qualidade de vida e um novo ciclo de 
desenvolvimento económico e social para o concelho.

Decorrente dos resultados líquidos positivos da autar-
quia, este é o orçamento municipal com maior investimento 

da última década e permitirá concretizar um conjunto vasto 
de obras em equipamentos, espaços públicos e infraestru-
turas em áreas fundamentais como a educação, o apoio à 3.ª 
idade, a área social, o ambiente, a mobilidade e os transpor-
tes. Será, assim, da maior importância que seja aprovado na 
Assembleia Municipal do Seixal por todos aqueles que fo-
ram eleitos para representar e servir as nossas populações.

Nestas linhas quero ainda continuar a analisar esse 
«Caminho de Progresso» em que acreditamos e defen-
demos para o concelho do Seixal. Nesse sentido, chamo a 
atenção para o XXIV Congresso da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses que irá decorrer em Vila Real nos 
dias 29 e 30 de novembro e abordará a descentralização no 
país e em que pretendemos alertar para a importância de 
não prosseguir um caminho de mera delegação de compe-
tências do Poder Central para os municípios, sem dotações 
e verbas adequadas, nem um verdadeiro reforço efetivo da 
decisão local sobre os destinos das nossas populações.

Uma verdadeira descentralização que sirva o país pas-
sará inevitavelmente pela regionalização, prevista na 
Constituição da República Portuguesa, e pelo respeito pela 
organização administrativa local através da reposição das 
freguesias subtraídas às populações em 2013 por motivos  
meramente economicistas. 

Vamos prosseguir juntos este novo ciclo de desenvolvi-
mento do concelho.
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O concelho do Seixal celebrou o 183.º aniversário no dia 6 
de novembro, data que assinalámos com uma sessão solene 
comemorativa no dia 9, em que homenageámos os trabalha-
dores das autarquias do município com 25 e 40 anos de ser-
viço. Durante a cerimónia, atribuímos medalhas de Mérito 
Cultural, Desportivo, Empresarial, de Bons Serviços, Mérito 
Municipal e ainda uma Medalha de Honra.

Devemos a estes homens e mulheres a transformação 
do concelho após a Revolução de Abril e os avanços nestes 
45 anos para os mais elevados patamares da satisfação das 
necessidades das populações. Tenho, por isso, uma palavra 
de agradecimento para todos os medalhados, pelo seu con-
tributo, quer dentro dos limites geográficos do concelho, 
quer projetando o seu nome para além das suas fronteiras. E 
ainda para os nossos trabalhadores que desde a instituição 
do Poder Local Democrático entenderam a sua importância 
na missão do serviço público prestado às populações.

Presto ainda uma homenagem muito sentida ao profes-
sor Carlos Ribeiro, reputado médico e humanista nasci-
do no Seixal em 1926, onde iniciou a sua carreira clínica. 
Especialista em cardiologia e professor catedrático jubila-
do da Faculdade de Medicina de Lisboa, foi presidente da 
Sociedade Portuguesa de Cardiologia, vice-presidente da 
Sociedade Europeia de Cardiologia e bastonário da Ordem 
dos Médicos. Um homem que ama e sente esta terra e por is-
so aos 93 anos é professor na Universidade Sénior do Seixal, 
opôs-se à agregação de freguesias e defende a construção do 
hospital no Seixal.

Como os aniversários servem muitas vezes para fazer um 
balanço de vida e olhar o futuro, comemorámos a data com 
o lema  «Caminho de Progresso». E lembro que a Câmara 
Municipal do Seixal aprovou o seu Plano e Orçamento para 

Um novo ciclo de 
desenvolvimento

A Câmara Municipal do 
Seixal aprovou o seu Plano
e Orçamento para 2020, 
que irá permitir um aumento 
da nossa qualidade de vida 
e um novo ciclo de 
desenvolvimento para 
o concelho. Será, assim, 
da maior importância 
que seja aprovado na 
Assembleia Municipal 
do Seixal por todos aqueles 
que foram eleitos para 
representar e servir 
as nossas populações.  

Joaquim Cesário Cardador dos Santos 
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

O novo quartel dos bombeiros de Amora vai ser inaugu-
rado no dia 16 de novembro, às 10.30 horas, com visita 
às novas instalações e à exposição de viaturas e meios, 
uma sessão solene e a atuação da Banda da Sociedade 
Filarmónica Operária Amorense.
Esta obra foi construída com o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal com o valor global de 1 100 000 eu-
ros. O concelho do Seixal apoia como poucos as suas for-
ças humanitárias, valorizando o trabalho fundamental 
e indispensável das nossas corporações de bombeiros.
Com este equipamento, os nossos soldados da paz vão 
dispor de instalações dignas da atividade que desempe-
nham no socorro e apoio às populações.
Convido-o a estar presente.

Inauguração do quartel
dos bombeiros de Amora

A política do município do Seixal caracteriza-se por um 
forte investimento na cultura, contribuindo para a sua 
democratização e o acesso de todos à fruição cultural. 
Nesse sentido, a autarquia disponibiliza 4 por cento do 
orçamento municipal para 2020 para esta área, ao con-
trário do Governo, que nem 1 por cento atribui.
O município continua a apostar na promoção da cultura 
através de uma programação regular de excelência e na 
concretização de projetos e equipamentos culturais.
Chamo a atenção para os eventos de âmbito nacional e 
internacional que promovemos e acolhemos, garantia 
de qualidade e diversidade da oferta, como o SeixalJazz 
que terminou recentemente. Entretanto, convido-vos a 
assistir ao Festival de Teatro do Seixal que está a decorrer 
nas salas do concelho. 

Atribuição de 4 por cento 
do orçamento para a cultura 

A falta de médicos no Hospital Garcia de Orta, em 
Almada, tem levado a urgência pediátrica a encerrar aos 
fins de semana. Agora, foi anunciado o encerramento 
deste serviço também aos dias de semana, entre as 21 e 
as 8 horas, a partir de 18 de novembro.
Perante este cenário caótico dos serviços de saúde 
públicos nos concelhos do Seixal e Almada, a Câmara 
Municipal do Seixal enviou um novo ofício à ministra da 
Saúde a solicitar uma audiência com carácter urgente.
As comissões de utentes de saúde do Seixal e Almada es-
tão também a organizar uma vigília no dia 18 de novem-
bro, às 20 horas, à porta do Hospital Garcia de Orta, como 
forma de protesto contra esta situação e pela prestação 
de melhores cuidados de saúde, uma iniciativa que conta 
com o total apoio da Câmara Municipal do Seixal.

Situação caótica 
no Hospital Garcia de Orta

Destaco ainda...
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Avenida da Seixalíada, Cruz de Pau
Criação de estacionamento
A Câmara Municipal do Seixal procedeu à criação de lugares de estacionamento na 
Avenida da Seixalíada, na Cruz de Pau. O estacionamento irá servir de apoio ao novo 
quartel dos Bombeiros Mistos de Amora, que será inaugurado no dia 16 de novembro, 
e que fica situado na confluência entre a Avenida 25 de Abril e a Avenida da Seixalíada.

Portugal Cultura e Recreio
Construção do pavilhão desportivo
A construção do pavilhão desportivo do Portugal Cultura e Recreio (PCR) prossegue. 
Já foi montada a estrutura do edifício, em madeira lamelada, e está a ser colocada a 
cobertura, em painel sandwich, com uma percentagem reduzida de chapas de poli-
carbonato que permitem a iluminação natural no interior. No mezzanine do equipa-
mento funcionará um ginásio (parte superior) e os balneários para atletas e árbitros 
(zona inferior). A bancada terá capacidade para 250 pessoas. 
A obra, que já recebeu um apoio financeiro municipal de 450 mil euros, foi visitada no 
dia 30 de outubro pelo presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, 
e por José Carlos Gomes, vereador do Desporto. O objetivo foi verificar o andamento  
da obra e planear com os dirigentes do PCR os próximos passos. 

Requalificação no Alto do Moinho
Espaço verde e estacionamento 
A Câmara Municipal do Seixal está a requalificar o espaço verde e o estacionamento 
na Rua Cesário Verde, no Alto do Moinho. 
Estão a ser executados novos espaços para estacionamento ao longo da Rua Cesário 
Verde, renovação de muretes, rebaixamento de lancis nas zonas de passadeiras, 
reformulação dos passeios em redor e no interior do espaço verde. 

Pinhal do General
Obra de pavimentação
No âmbito de um protocolo entre a Câmara Municipal do Seixal e a Associação de 
Amigos do Pinhal do General, estão a decorrer obras de pavimentação na Avenida 
Almirante Reis, no Pinhal do General, com colocação da segunda camada em betumi-
noso e execução de lombas redutoras de velocidade. Estão também a ser pavimenta-
das as ruas transversais. 

      47 980 €

      450 000

         5 400 €

        67 000       €
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O CentrO Comunitário 
de Santa Marta de Corroios tem 
um novo espaço para as crianças 
e jovens da comunidade. O equi-
pamento onde vai funcionar o 
espaço de animação e o gabinete 
de serviço social e psicologia foi 
inaugurado no dia 9 de novem-
bro, com o descerramento da 
placa por edison Dias, provedor 
da Santa Casa da Misericórdia do 
Seixal (SCMS), entidade que gere 
o equipamento, eduardo rosa, 
presidente da Junta de Freguesia 
de Corroios, e pelo presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos.

A cerimónia teve ainda a 
presença de Américo Costa, 
em representação da Assem-

bleia Municipal do Seixal, e 
da vereadora do pelouro do 
Desenvolvimento Social, Ma-
nuela Calado. 

As instalações do centro lúdi-
co já não respondiam às neces-
sidades. A Câmara Municipal do 
Seixal cedeu um terreno e atri-
buiu um apoio de 70 mil euros 
para implementação do novo 
edifício. O centro lúdico, frequen-
tado por 50 jovens dos 10 aos 18 
anos, oferece atividades como ca-
poeira, judo, dança e animação 
cultural.

O Centro Comunitário de Santa 
Marta de Corroios, que funciona 
desde 1998, presta um impor-
tante apoio social à comunida-
de do bairro de Santa Marta de 

Corroios. Além do centro lúdico, 
dispõe também de jardim de in-
fância, com 30 crianças no pré- 
-escolar. na área da ação so-
cial e do rendimento Social de 
Inserção, acompanha cerca de 
200 famílias. 

edison Dias destacou a impor-
tância do equipamento: «dará 
uma grande ajuda na concretiza-
ção das nossas atividades. em 20 
anos, já por aqui passaram várias 
gerações de crianças, que adqui-
riram ferramentas para o futuro. 
A educação é crucial para escapar 
ao ciclo de pobreza». 

O provedor deixou a disponibi-
lidade para colaborar no proces-
so de realojamento das famílias 
do bairro. 

Para eduardo rosa, «tal como 
as freguesias, as misericórdias 
existem para encontrar soluções 
para as populações e promover 
uma cultura de convergência. 
temos prestado apoio ao bair-
ro dentro das nossas limitações. 
Vamos trabalhar para que o po-
lidesportivo possa ser uma rea-
lidade». 

Joaquim Santos valorizou «o 
trabalho desenvolvido pela 
SCMS no bairro de Santa Marta 
de Corroios e o apoio social que 
presta às crianças, jovens e fa-
mílias. esta é uma inauguração 
especial, no dia em que comemo-
ramos os 183 anos do concelho 
do Seixal, num caminho de pro-
gresso e trabalho em parceria». 

Para o autarca, a melhor forma de 
avançar é garantir que ninguém 
fica para trás, «todos os muní-
cipes são iguais e devem ter as 
mesmas oportunidades. no or-
çamento municipal para 2020, 
comprometemo-nos com um 
investimento para a área social 
no valor de 2,8 milhões de euros, 
nomeadamente para o reforço 
do investimento na habitação so-
cial».

Joaquim Santos disse que a 
parceria com a SCMS continua: 
«A nova fase de requalificação 
inclui os arranjos exteriores e 
instalação de equipamentos para 
as crianças, que merecem o me-
lhor». n

Centro Comunitário de Santa Marta de Corroios 

Inauguração do novo centro lúdico

Ouvir a população e saber quais 
os problemas locais foi o obje-
tivo da reunião promovida pela 
Câmara Municipal do Seixal, no dia 
6 de novembro, na Associação de 
Moradores do Bairro 1.º de Maio, 
no Casal do Marco. 
Estiveram presentes Joaquim 
Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, e os vereado-
res Joaquim Tavares e José Carlos 
Gomes.  
Joaquim Santos disse que a fi-
nalidade da reunião era «ouvir a 
população sobre as questões que 
tem e dizer como é que a câmara 
municipal  pode ajudar a resolver e 
qualificar o bairro».  

Os moradores e a associação, 
representada pelo presidente da 
direção, Carlos Colaço, apresenta-
ram alguns problemas, entre eles a 
legalização de posse dos terrenos 
onde têm as suas casas e do terre-
no contíguo ao bairro, e como pode 
ser valorizado este terreno. Outras 
preocupações são coberturas em 
amianto; a pintura de edifícios; o 
estacionamento abusivo nas ruas 
do bairro por parte dos utilizadores 
da Fertagus, limpeza e reparação 
de ruas; intervenção nos ramais de 
águas e esgotos; necessidade de 
colocação de lomba e sinalização 
na via principal e criação de sentido 
único nalgumas ruas.  

Sobre a titularidade das habita-
ções, terrenos e loteamentos, 
Joaquim Santos adiantou que em 
janeiro terá lugar nova reunião «pa-
ra apresentar a metodologia para 
desenvolver os procedimentos com 
vista à solução urbanística do bair-
ro». Disse ainda que os técnicos 
municipais irão elaborar um estudo 
para o terreno contíguo ao bairro 
para avaliação dos moradores e 
solicitou que estes fizessem o le-
vantamento das necessidades de 
pintura e substituição das cobertu-
ras para que a autarquia as possa 
enquadrar nos programas muni-
cipais de apoio Pinte a Sua Casa e 
Reabilite o Seu Prédio.

Bairro 1.º de Maio, no Casal do Marco
Moradores e autarquia promovem reconversão

A vereadora Manuela Calado, o provedor Edison Dias,  o presidente da junta de freguesia, Eduardo 
Rosa, o 1.º secretário da assembleia municipal, Américo Costa, e  o presidente da  câmara municipal, 
Joaquim Santos, estiveram presentes na inauguração

      70 000 €
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Reunião da câmara municipal

Seixal disponibiliza 4 por cento 
do orçamento para a cultura
A CâmARA municipal 

do Seixal aprovou, na reunião de 
dia 7 de novembro, a tomada de 
posição pela democratização da 
cultura e o acesso de todos à frui-
ção e criação cultural, bem como 
um conjunto de comparticipações 
financeiras a associações do con-
celho. 

A cultura é uma área que mere-
ce especial atenção da autarquia, 
pelo que no orçamento para 2020 
é disponibilizado 4 por cento do 
montante global para esta área. 

Na moção, a Câmara municipal 
do Seixal lança o apelo ao Governo 
para que apoie a cultura, conside-
rando que o Orçamento do Estado 
para o próximo ano deve atribuir 
pelo menos 1 por cento da verba 
para valorizar um dos pilares da 
democracia, a cultura.

Nas Grandes Opções do Plano e 
no orçamento, «temos assumido 
a intervenção cultural, assente na 
democratização do acesso à cria-
ção e fruição das artes e cultura, 
com a participação dos agentes 
locais na programação da oferta 
cultural do município, a preserva-
ção e valorização do património 
material e imaterial do concelho, 
o desenvolvimento da rede muni-
cipal de equipamentos culturais 
e a consolidação e ampliação da 
oferta cultural, bem como o aco-
lhimento e apoio a eventos de âm-
bito nacional e internacional que 
garantem qualidade e diversida-

de da oferta», salientou Joaquim 
Santos, presidente da Câmara 
municipal do Seixal, para quem a 
valorização da cultura, através das 
artes, da leitura pública e do patri-
mónio coletivo são pilares funda-
mentais para o fortalecimento do 
sentimento de pertença à comu-
nidade. 

Exemplos dessa opção são ini-
ciativas já com tradição e visibili-
dade consolidada como o Festival 
Internacional SeixalJazz, o Festival 
de Teatro ou o Drive In Arte, e ou-
tras mais recentes, como o Festival 
de Street Art, o Festival do maio, o 
Fado Food Fest, entre outras.

É reflexo desta dinâmica, por 
exemplo, o reconhecimento da 
SPA com a atribuição à Câmara 
municipal do Seixal do Prémio 
melhor Programação Cultural 
Autárquica em 2017. 

Deliberações da reunião 
de 7 de novembro
Presidência
 • Tomada de posição: Pela de-

mocratização da cultura e o acesso 
de todos à fruição e criação cultu-
ral.
• Contrato-programa a celebrar 

entre o município do Seixal e a 
Associação Náutica do Seixal para o 
desenvolvimento da náutica de re-
creio e promoção do turismo. Rota 
Barcos do Tejo. Comparticipação 
financeira.

Pelouro da Cultura,
Participação, Habitação,
Juventude e Desenvolvimento
Social 
• Associação Unitária de Refor-

mados, Pensionistas e Idosos da 
Torre da marinha. Plano especí-
fico de apoio à conclusão da obra 

de ampliação da sede. Contrato-
-programa e comparticipação fi-
nanceira.
• Associação Unitária de Refor-

mados, Pensionistas e Idosos de 
Paio Pires. Plano específico de 
apoio na aquisição de equipamen-
tos e edição do livro Somos dos 3 
aos 93. Contrato-programa e com-
participação financeira.
• Drive in Arte’13. Atribuição de 

prémio. 
• Rancho de Danças e Cantares 

de Vale de milhaços. Contrato-
-programa e comparticipação fi-
nanceira.
• Plano anual de apoio às res-

postas sociais para pessoas idosas 
2019. Contratos-programa e com-
participações financeiras.

Pelouro da Educação,
Urbanismo e Recursos
Humanos
•  Protocolo  a  celebrar  entre 

o município do Seixal e a Santa 
Casa da misericórdia do Seixal. 
Aprovação de minuta.

Deliberações da reunião
extraordinária de 31 de
outubro
Presidência
• Atribuição de medalhas mu-

nicipais no âmbito das comemo-
rações do 183.º aniversário do 
Concelho do Seixal. Aprovação.
• Opções do plano e proposta de 

orçamento para 2020, nos termos 

da alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º, 
por força da alínea c) do n.º 1 do 
art.º 33.º, ambos do Anexo à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
alterado  pela  Lei  n.º  50/2018, 
de 16 de agosto, autorização pa-
ra a contratação de empréstimo 
de curto prazo, nos termos da 
alínea f) do n.º 1 do art.º 25.º do 
Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, atualização dos 
valores da Tabela de Taxas ane-
xa ao Regulamento de Taxas do 
município do Seixal, nos termos do 
art.º 44.º do Regulamento de Taxas 
do Município do Seixal e do n.º 1 do 
art.º 9.º da Lei n.º 53-E/2006, de 
29 de dezembro, alterada pela Lei 
n.º 117/2009, de 29 de dezembro, 
mapa de pessoal, nos termos da 
alínea o), do n.º 1, do art.º 25.º do 
Anexo da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e autorização genérica 
para a assunção de compromissos 
plurianuais nos termos do art.º 6.º 
da Lei n.º 8/2012, de 21 de feverei-
ro, alterada pela Lei n.º 22/2015, 
de 17 de março. Aprovação.
• Orçamentação e gestão das 

despesas com o pessoal, nos ter-
mos do art.º 5.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, alte-
rado pela Lei n.º 80/2013, de 28 de 
novembro. Aprovação. n

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

A falta de pessoal não docente é um 
problema recorrente nas escolas. 
As causas são várias: os quadros 
de pessoal são insuficientes, os fun-
cionários aposentados ou em baixa 
prolongada não são substituídos e, 
quando são, é através de contratos 
de tarefeiros a tempo parcial, o que 
não dá a resposta adequada. 
Esta é uma realidade com que as 
escolas públicas do concelho se 
debatem e para a qual a Câmara 
Municipal do Seixal exige solução ao 
Ministério da Educação. Depois de, 
no início de outubro, a Escola Básica 
da Quinta da Courela, em Aldeia de 
Paio Pires, ter encerrado por falta de 

auxiliares, facto que prejudicou cer-
ca de 300 crianças e as suas famí-
lias, o mesmo aconteceu no dia 31 
de outubro, na Escola Básica José 
Afonso, em Miratejo: a escola encer-
rou sem aviso prévio.
Atualmente, o número de pessoal 
não docente em falta nas escolas 
públicas é elevado, pelo que o en-
cerramento de outras escolas po-
derá acontecer. A Câmara Municipal 
do Seixal tem alertado o Ministério 
da Educação para o problema e soli-
citado o reforço geral do número de 
trabalhadores nas escolas da rede 
pública. Esta é uma situação que 
põe em causa o normal funciona-

mento das escolas. Em alguns ca-
sos, os diretores tiveram de encerrar 
serviços destinados aos alunos, co-
mo o bar, a biblioteca e os pavilhões 
desportivos, ou mesmo de fechar 
a escola por falta de funcionários 
que garantissem a segurança dos 
alunos.
Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, con-
sidera «inaceitável a inércia do 
Governo perante esta grave situa-
ção. É a segurança das crianças que 
está a ser posta em causa e o funcio-
namento da escola pública. A situa-
ção carece de intervenção imediata 
do Ministério da Educação».

Crianças sem aulas por falta de auxiliares
Autarquia exige reforço de trabalhadores nas escolas do concelho
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Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas
Implementação de medidas territoriais 
na resposta a fenómenos extremos

Micro, pequenos e médios empresários em debate
Potenciar o desenvolvimento 
económico do concelho

No âmbito da elaboração do Plano 
Metropolitano de Adaptação às Alterações 
Climáticas da Área Metropolitana de Lisboa 
(PMAAC-AML), realizou-se no dia 28 de ou-
tubro, na Câmara Municipal do Seixal, 
o workshop dirigido aos atores estraté-
gicos da Margem Sul que integram a Área 
Metropolitana de Lisboa (AML). 
O workshop dedicado à agenda metropolita-
na de adaptação às alterações climáticas te-
ve como objetivo definir caminhos de atuação 
comuns que respondam à diversidade espa-
cial da AML e representou a oportunidade de 
desenvolver abordagens territoriais integra-
das com a participação dos atores locais.
A abertura do evento coube ao primeiro-se-
cretário metropolitano, Carlos Humberto de 
Carvalho, e ao vice-presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim Tavares. Este 
destacou a importância do plano e do envol-
vimento de todos na sua operacionalização. 
«No município do Seixal estamos a imple-
mentar medidas para a redução das emis-
sões de carbono, através da candidatura ao 
Fundo Ambiental – Laboratório Vivo para a 
Descarbonização, que se enquadra na estra-
tégia que delineámos para a otimização da 
eficiência energética, a promoção de meios 

de mobilidade da nova geração e a eficácia na 
gestão de resíduos». 
Durante o encontro foi apresentado o ponto 
de situação dos trabalhos da fase 3, PMAAC-
-AML – Opções de Adaptação, com a apre-
sentação de medidas de adaptação às on-
das de calor e subida das temperaturas; a 
secas; a eventos de precipitação intensa e 
tempestades e à subida do nível médio das 
águas do mar, com o intuito de operacionali-
zar a abordagem metropolitana e hierarquizar 
as prioridades de intervenção no horizonte 
2020-2040.
Com o PMAAC-AML pretende-se conhecer o 
fenómeno das alterações climáticas a nível 
local e metropolitano, identificando as me-
didas para a adaptação das infraestruturas, 
dos equipamentos e dos métodos – quer das 
entidades públicas e privadas, quer das po-
pulações – aos cenários futuros de fenóme-
nos climáticos extremos, criando uma cultura 
de cooperação transversal aos vários atores 
socioeconómicos e reforçando a prazo a re-
siliência territorial da área metropolitana. O 
PMAAC-AML é cofinanciado pelo Programa 
Operacional Sustentabilidade e Eficiência no 
Uso de Recursos (POSEUR) e envolve os 18 
municípios da AML. 

«Ninguém pode questionar a importância 
económica e social para o concelho, a re-
gião e o país dos micro, pequenos e médios 
empresários». As palavras são do presiden-
te da Câmara Municipal do Seixal e foram 
proferidas no seminário Que Futuro para 
os Empresários do Comércio, Restauração, 
Serviços e Indústria?, que decorreu nos 
Serviços Centrais da Câmara Municipal do 
Seixal no dia 30 de outubro.
Joaquim Santos fez as comunicações de 
abertura e encerramento desta iniciativa 
organizada pela Confederação Portuguesa 
das Micro, Pequenas e Médias Empresas 
(CPPME) e salientou a possibilidade de ver 
aprovados as «Grandes Opções do Plano 
e o orçamento para 2020, representando 
a aplicação de 105 milhões de euros no 
nosso território e um fundo de investimento 
próprio que faz do Seixal um bom exem-
plo do investimento público no país, o qual 
consideramos essencial para dinamizar a 
economia e melhorar a qualidade de vida 
dos portugueses». 
A mesma ideia de importância do investi-
mento público havia sido defendida durante 
o seminário, por exemplo na intervenção do 
economista José Alberto Lourenço, cuja co-

municação versou sobre o desenvolvimen-
to económico e as empresas. Moderado por 
Afonso Luz, economista e vice-presidente 
da CPPME, o evento contou ainda com in-
tervenções de Manuel Teixeira, do Conselho 
Diretivo da Ordem dos Contabilistas 
Certificados, e Pedro Cilínio, diretor da 
Direção de Investimento para a Inovação e 
Competitividade Empresarial do IAPMEI – 
Agência para a Competitividade e Inovação, 
sobre a fiscalidade e sustentabilidade das 
empresas e o Portugal 2020 numa perspe-
tiva empresarial, respetivamente.
Jorge Pisco, presidente da CPPME, explicou 
que a iniciativa se inseriu num protocolo 
celebrado entre a instituição e a autarquia, 
no qual «se comprometem a colaborar num 
conjunto de ações, para potenciar o desen-
volvimento empresarial e empreendedor 
concelhio» e enfatizou que o «município do 
Seixal é um território dinâmico e atrativo, 
que nos últimos anos tem vindo a diversifi-
car e a dinamizar o seu tecido económico, 
consequência da sua centralidade geográ-
fica, população jovem, infraestruturas mo-
dernas e da política de ordenamento da 
Câmara Municipal do Seixal».

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

O Corta-Mato Cidade de Amora comemora a 30.ª edição e acontece já 
no domingo, dia 17 de novembro, a partir das 9.15 horas, no Parque 
Municipal do Serrado. A competição, que tem reunido nas várias edições 
centenas de atletas e trazido ao Seixal nomes grandes do atletismo 
nacional e internacional, conta com a organização da Câmara Municipal 
do Seixal e da Junta de Freguesia de Amora, em parceria com o movi-
mento associativo concelhio, a Federação Portuguesa de Atletismo e a 
Associação de Atletismo de Setúbal. 
Há provas para todos os atletas a partir dos 10 anos de idade. Até ao dia 
14 de novembro, pode inscrever-se pelo telefone 212 268 730, ou pelo 
email: jfamora@jf-amora.pt. Venha participar ou assistir a um circuito 
desportivo ao ar livre realizado em plena natureza.

Carlos Humberto, primeiro secretário da AML, e Joaquim Tavares, vice-presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, na sessão de abertura

Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, presidiu às sessões 
de abertura e encerramento
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Música e dança no Auditório Municipal

Rodrigo Leão esgota sala

Veia, projeto nascido da admiração 
mútua entre a pianista Isabel Rato 
e a cantora Elisa Rodrigues, subiu 
ao palco do Cinema S. Vicente no 
dia 27 de setembro. Este foi o último 
concerto de uma série especial, uma 
vez que ambas estavam já à espera 
de ser mães e Elisa, que segue mais 
adiantada, decidiu-se por uma pau-
sa para se dedicar mais completa-

mente à maternidade. 
«Este é um projeto muito intimista 
e intenso, muito ligado ao jazz pela 
sua componente de improvisação, 
mas com influência de outras músi-
cas que também ouvimos», explica 
Isabel Rato. Versões, mas também 
música original escrita por ambas, 
Luís Barrigas e Mário Laginha, defi-
nem um caminho que ambas que-

rem consolidar com música original, 
mas sem abandonar o improviso.
«Tenho muita admiração pela Elisa», 
confessa Isabel, para quem o prin-
cipal destaque da noite acaba por 
ser o facto «de ter sido um concerto 
dado por duas mulheres que se de-
dicam ao jazz em Portugal, o que de 
si já é raro, com essa coincidência 
feliz de estarmos ambas grávidas».

Espetáculo de jazz no Cinema S. Vicente foi o último de uma série
Veia juntou em palco Isabel Rato e Elisa Rodrigues 

Os nOvOs caminhos da 
música de Rodrigo Leão leva-
ram o compositor ao Auditório 
Municipal no dia 9 de dezembro. 
O espetáculo integrado nas come-
morações do 183.º aniversário do 
concelho do seixal esgotou a sala.

Contando em palco com a pre-
sença do Coro Feminino TuttiEn-
cantus, a atuação evidenciou o tra-
balho mais recente do fundador 
dos Madredeus e sétima Legião, 
em que se cruzam a música clássi-

ca contemporânea e a eletrónica, 
sonoridades trabalhadas por no-
mes como Ludovico Einaudi ou 
Ólafur Arnalds, entre outros.

no dia 11 de outubro, o mesmo 
palco recebeu Impulso, coreogra-
fia do Quórum Ballet com direção 
artística de Daniel Cardoso.

Já o Dia Mundial da Música, 1 de 
outubro, foi assinalado no seixal 
com a guitarra de Pedro Jóia, ins-
trumentista que se estreou em no-
me próprio no ano de 1996 com a 

edição de «Guadiano». A atuação, 
também no Auditório Municipal, 
contou com a participação de José 
salgueiro, percussionista que 
integra os Lokomotiv de Carlos 
Barretto. n

Seixal recebe 20.º Encontro 
de Bandas Filarmónicas 
Coletividade mantém 
a tradição musical 
O XX Encontro de Bandas Filarmónicas O Seixal e a Música decorreu 
nos dias 26 e 27 de outubro, organizado pela Sociedade Filarmónica 
União Seixalense e Sociedade Filarmónica Democrática Timbre 
Seixalense, com o apoio da câmara municipal e da união das fregue-
sias. Coube à União Seixalense a abertura do encontro, no dia 26. 
Depois da arruada, seguiram-se os concertos na coletividade com 
as bandas da Escola de Música Juventude de Mafra, da Sociedade 
Filarmónica União Alcaçovense e da União Seixalense. 
A Timbre Seixalense encerrou o certame, no dia 27. Após a arrua-
da, realizaram-se os concertos, na coletividade, com a Sociedade 
Filarmónica 1.º de Janeiro, da Golegã, a Banda Municipal do Barreiro 
e a banda da Timbre Seixalense. 
Os vereadores Joaquim Tavares e Maria João Macau representaram 
a Câmara Municipal do Seixal no encontro, Américo Costa esteve pre-
sente em nome da assembleia municipal e António Santos, presiden-
te da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
também se associou ao encontro de bandas filarmónicas. 
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Oferta de livros, DVD e CD à comunidade

Biblioteca Municipal do 
Seixal está de parabéns

A Estação do Livro irá decorrer 
entre 18 e 29 de novembro, nas 
escolas do concelho, este ano su-
bordinada ao tema: «A sustentável 
leveza do ler: bibliotecas, leitura e 
sustentabilidade». A iniciativa inte-
gra um leque diversificado de ati-
vidades relacionadas com os livros 
e a leitura, que engloba feiras do 
livro, animação de carácter edu-
cativo e cultural, dinamizadas pe-
lo Serviço Educativo da Biblioteca 
Municipal do Seixal e por animado-

res externos.
Este ano, a Estação do Livro en-
volve 35 escolas dos 1.º. 2.º e 3.º 
ciclos e secundárias que integram 
a Rede de Bibliotecas Escolares 
do concelho, permitindo aos alu-
nos a participação em animações 
de leitura e de conto tradicional, 
ateliês e oficinas de expressão 
plástica, sessões interativas e de 
empreendedorismo jovem e diver-
sos jogos. O objetivo é desenvolver 
a imaginação e a criatividade e, 

simultaneamente, mostrar como 
as histórias podem ser o ponto de 
partida para atividades divertidas 
e de aprendizagem. 
A Estação do Livro realiza-se desde 
2002 com o objetivo de promover 
a leitura junto dos alunos do con-
celho. É organizada pela Câmara 
Municipal do Seixal, através da 
biblioteca municipal, em colabo-
ração com a Rede de Bibliotecas 
Escolares do concelho. 

De 18 a 29 de novembro, nas escolas do concelho
Estação do Livro promove leitura

A BiBliOteCA Municipal 
do Seixal foi inaugurada há 26 
anos, no dia 26 de novembro. O 
equipamento faz parte do Fórum 
Cultural do Seixal e oferece várias 
valências à comunidade.

As comemorações do aniversá-
rio da biblioteca integram a pro-
gramação regular e um bolo de ani-
versário para cantar os parabéns 
no dia 26, terça-feira, às 17.30 ho-
ras. estão todos convidados!

Outra iniciativa que merece 
especial destaque é o Serão de 
Contos para todas as idades, no dia 
30, às 21 horas. Venha participar 
numa noite diferente de partilha 
e conversa, com Ana Sofia Paiva, 
Brú Junça e José Craveiro, que irão 
dedicar a sessão aos seus mestres. 
«Queria contar histórias porque 
queria ser fiel aos meus mestres: 
disse que não os deixava morrer e 
não deixo»,  disse José Craveiro.

Destaques do programa
Dia 23 de novembro, sábado, 
das 17 às 19 horas
Aprender a Contar Histórias, 
workshop de promoção e trans-
missão de técnicas para contar 
histórias.

17.30 horas
Peças Unem Pessoas – Oficinas de 
Jogos de estratégia;  
1, 2, 3 – Da Cabeça aos Pés!,
expressão corporal para pais 
e bebés.

Dias 23 e 30 de novembro, 
16.30 horas
Arca de Histórias, para os mais 
novos. 

Dia 30 de novembro, sábado, 
17 horas 
e Se… a Roda Não tivesse Sido 
inventada?, oficina de experiên-

cias científicas e criativas para pais 
e filhos que visa assinalar o Dia 
Nacional da Cultura Científica.

Dia 24 de novembro, domingo, 
21 horas 
Serão de Contos, com Ana Sofia 
Paiva, Brú Junça e José Craveiro.
 
De terça a sexta-feira, 
às 10.30 e às 16.30 horas
Hora do Conto: A Montanha 
de livros Mais Alta do Mundo, 
de Rocio Bonilla; 
ler para Crescer, atividade com-
plementar à Hora do Conto – ateliê 
de expressão plástica de ilustração 
da narrativa aplicando várias 
técnicas e materiais. 
todas as atividades são
 gratuitas. Mais informações 
em cm-seixal.pt ou através 
do endereço eletrónico
 biblioteca.seixal@cm-seixal.pt. 

Dia 16 de novembro, sábado, às 21 horas
Awda – Dança Folclórica Palestina

O Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal recebe, no dia 16 de 
novembro, sábado, às 21 horas, o grupo Awda para uma demonstra-
ção de dança folclórica palestina. 
Awda é um grupo nascido em 1990, fruto do sonho, trabalho e dedi-
cação de jovens palestinos que desejam promover a dança folclórica 
palestina, dabka, mas também os seus trajes típicos, com especial 
destaque para o da cidade de Nazaré. 
Os Awda já estiveram presentes em diversos festivais internacionais, 
em vários locais do mundo e estão presentemente em digressão no 
nosso país. 
Agora chegou a vez do Seixal receber este espetáculo de partilha cul-
tural. 
O Seixal integra o Movimento Municípios pela Paz e nesse âmbito está 
empenhado em promover e apoiar ações de solidariedade com a cau-
sa palestina, nas suas diversas formas, sendo um dos objetivos apelar 
ao Governo português que reconheça  o Estado da Palestina. 
Venha conhecer o folclore de um povo que não obstante viver há dé-
cadas sob a ocupação israelita, sob constantes violações dos direitos 
humanos, tem uma cultura rica e viva e é digno de admiração por ter 
conseguido manter, através de décadas de sofrimento, perseguição e 
exílio, a sua identidade e a fidelidade à terra-mãe. 
O espetáculo é uma organização da Missão Diplomática da Palestina, 
em colaboração com a Câmara Municipal do Seixal. 
Apareça, a entrada é livre.
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O Clube Recreativo da Cruz de Pau 
celebrou, no dia 1 de novembro, 65 anos de 
vida. A data foi assinalada com uma sessão 
solene, que contou com a atuação da dupla 
Andreia e Rodrigo. 

estiveram presentes no evento Manuela 
Calado, vereadora da Cultura da Câmara 
Municipal do Seixal, Américo Costa, 1.º se-
cretário da Assembleia Municipal do Seixal, 
Helena Quinta, em representação da Junta 
de Freguesia de Amora, Helder Rosa, pre-
sidente da Associação de Colectividades 
do Concelho do Seixal, Joaquim escoval, da 
Confederação Portuguesa das Colectividades 
de Cultu-ra, Recreio e Desporto, e luís Arrais, 
da Federação de Ginástica de Portugal.

Na mesa de honra estiveram Vítor Gon-
çalves, presidente da mesa da assembleia 
geral, e Júlio Marquês, presidente da direção 
do clube aniversariante.

O Clube Recreativo da Cruz de Pau sempre 
teve um papel importante na comunidade. 
esse papel mantém-se, mas o clube atraves-
sa algumas dificuldades. Por um lado, a big 
band, que sempre foi a imagem de marca, está 
inativa. Por outro, há necessidade de encon-
trar novos elementos para integrar os corpos 
sociais.

Apesar «da falta de recursos humanos», 
como referiu Júlio Marquês, «o clube conti-
nua a desenvolver 17 modalidades, é repre-
sentado pelo grupo de teatro Fusão e realiza 
inúmeras iniciativas como o Grande Prémio 
de Atletismo, a Gala de Ginástica Acrobática, 
o Torneio de Malha Manuel Felício», entre 
outras.

Vítor Gonçalves disse que, apesar de o clu-
be celebrar 65 anos, «não se está a reformar» 
e acredita que tem todas as condições «para 
se projetar no futuro».

Helder Rosa também deixou uma palavra 
de confiança no futuro, ideia reforçada por 
Joaquim escoval.

O papel das direções ao longo dos anos foi 

salientado por Helena Quinta, que considera 
ser fundamental uma reflexão conjunta sobre 
a forma de atrair jovens para as coletividades.

Américo Costa enalteceu o trabalho do clu-
be, «uma coletividade de referência pela sua 
vitalidade, capacidade de realização e ligação 
à comunidade».

Manuela Calado também considerou im-
portante «a reflexão sobre as coletividades 
para que se possa pensar o caminho para o fu-
turo».  A vereadora afirmou que o movimento 
associativo concelhio «é forte e leva a bom 
porto tudo o que se propõe fazer».

 
Prémio de atletismo
No âmbito do aniversário da coletivida-

de, decorreu, no dia 27 de outubro, o 37.º 
Grande Prémio de Atletismo da Cruz de Pau. 
Participaram na prova 410 atletas em repre-
sentação de 27 clubes.

O vencedor absoluto no setor masculino 
foi edgar Jacinto, dos Zatopeques de Fernão 
Ferro, e a vencedora feminina foi a atleta 
Sandra Cruz, de A Natureza ensina. n

«É com enorme satisfação que 
podemos continuar a frequentar as nos-
sas atividades, com maior conforto e se-
gurança. É da mais elementar justiça di-
zer que a Câmara Municipal do Seixal pro-
meteu e cumpriu». As palavras integram 
uma carta dirigida ao presidente da au-
tarquia e foram lidas por Maria Clotilde, 
praticante de ginástica de manutenção 
no Centro de Convívio e Desportivo de 
Vale de Milhaços (CCDVM), por ocasião 
do 40.º aniversário da coletividade.

O aniversário foi celebrado no dia 26 
de outubro nas instalações da coletivi-
dade. A carta agradeceu o apoio que a 
Câmara do Seixal atribuiu, em novembro 
de 2018, no valor de cerca de 121 300 
euros, destinados a obras de remoção 
de cobertura de amianto e colocação de 
uma nova cobertura. Concluídas as obras, 
o clube prossegue com modalidades de 
zumba, pilates, ginástica de manutenção 
e rítmica, karaté, aikido, etc.

Após a leitura da carta, o presiden-
te da direção do CCDVM lembrou as 
finalidades para as quais o centro «foi 
criado: fomentar a prática de desporto 
e a promoção de atividades culturais e 
de recreio» e mencionou que «as nos-
sas instalações têm sido aos poucos re-
modeladas com a ajuda indispensável 
da Câmara Municipal do Seixal». Abílio 
Santos disse ainda alimentar a esperan-
ça de ver requalificado o polidesporti-
vo e um novo campo de futebol «para 
substituir os agora existentes, de terra 
batida».

eduardo Rosa, presidente da Junta de 
Freguesia de Corroios, lembrou que «foi 
nesta coletividade que aprendi a praticar 
desporto» e «ainda jovem, com os mais 
velhos, a ser homem e a sonhar por me-

lhores condições para esta gente, terra e 
país». 

A Câmara Municipal do Seixal foi repre-
sentada pelo vereador Joaquim Tavares, 
que salientou que «comemorar o aniver-
sário desta coletividade é celebrar a his-
tória desta terra, em particular dos mo-
radores da Quinta da Cabouca, Marialva 
e Vale de Milhaços, e da sua participação 
no movimento associativo popular». O 
autarca referiu ainda que a coletividade 
«desde cedo se afirmou pelo seu grande 
dinamismo, em especial das suas ativida-
des desportivas».

A sessão solene contou ainda com 
uma intervenção de Manuel Cabete, 
em representação da Associação das 
Colectividades do Concelho do Seixal, e 
incluiu a entrega de distinções a associa-
dos com 25 anos de filiação, assim como 
uma atuação musical e demonstrações 
de diferentes modalidades praticadas no 
clube. n

65.º aniversário do Clube Recreativo 
da Cruz de Pau
Condições para 
se projetar no futuro

Centro de Convívio 
e Desportivo de Vale de Milhaços
Obra da cobertura 
assinalada em dia 
de aniversário

A vereadora Manuela Calado representou a câmara municipal na sessão solene

      121 300  €

O vereador  Joaquim Tavares  esteve presente no aniversário da coletividade
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SEIXAL | LISBOA

LISBOA | SEIXAL | SETÚBAL

SETÚBAL | SEIXAL | LISBOA

Horários

Horários

LISBOA | SEIXAL

FARMÁCIAS | NOV | DEZ

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

H 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

M 33 23
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53
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Sábados
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23

53

23
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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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Sábados, domingos e feriados
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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

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

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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16 de novembro | 10.30 horas
Avenida 25 de Abril, Cruz de Pau

INAUGURAÇÃO 
DO QUARTEL
DE BOMBEIROS 
DE AMORA
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183.º aniversário do concelho do Seixal

Construir um caminho 
de progresso

o dia 6 de novembro, o concelho do Seixal celebrou 
o 183.º aniversário. Para assinalar a data, foi reali-
zada uma sessão solene no dia 9 de novembro, nos 
Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal.
O evento foi apresentado por Diamantina Rodri-
gues. Na sessão foram entregues as medalhas de 
25 e 40 anos de serviço a trabalhadores das au-
tarquias e aos aposentados em 2018, como forma 
de os homenagear pelo serviço público prestado à 
população. 
Durante a cerimónia, foram ainda atribuídas as me-

dalhas de Mérito Cultural, Desportivo, Empresarial, 
três medalhas de Bons Serviços e cinco medalhas 
de Mérito Municipal. Foi ainda atribuída a Medalha 
de Honra a Carlos Ribeiro, médico e humanista 
do concelho, que celebrou o seu 93.º aniversário 
no dia em que foi homenageado, afirmando que 
«quem é do Seixal tem terra, quem é de Lisboa tem 
uma rua».
O evento contou com dois momentos musicais. O 
primeiro, no âmbito das comemorações das 20 
edições do Festival Internacional SeixalJazz, con-

tou com as interpretações da pianista Isabel Rato, 
do saxofonista Desidério Lázaro e da fadista Diana 
Soares, que proporcionaram um momento único 
com a união de dois estilos de música diferentes. 
O segundo momento foi assumido pela Escola de 
Música Matias Lucas, da Sociedade Filarmónica 
União Seixalense.
«Concelho do Seixal, Caminho de Progresso» é o 
lema das comemorações do aniversário do conce-
lho, que está a ser celebrado com um programa de 
iniciativas que pode consultar em cm-seixal.pt.

N
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António Santos, presidente da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires, falou em nome das juntas de 
freguesia do concelho.
Fez referência ao livro Retalhos da Minha 
Terra, de Manuel Oliveira Rebelo, que des-
creve o concelho do Seixal como «um mo-
saico etnográfico» de Portugal, pois rece-
beu gentes de todas as zonas do país que 
ajudaram a construí-lo.
Destacou também «a vocação marítima 
e piscatória inicial» do Seixal e a sua «vo-
cação cultural e artística que mergulha 
as suas raízes na musicalidade da Baía», 
bem como o papel do movimento associa-
tivo e a criação das coletividades centená-
rias.
Para António Santos, «não existe um pre-
sente que nos orgulhe e motive, refletido 
num futuro que se afigura profícuo, sem 
um passado de referência que nos hon-
ra», fazendo uma viagem por alguns mo-
mentos históricos da vida do município: 
a influência da civilização romana, a par-
ticipação no tempo dos Descobrimentos 
com a construção de embarcações nos 
estaleiros navais e a instalação de unida-

des fabris «que começaram a moldar um 
município até então com características 
rurais num município com características 
predominantemente industriais».
Outros momentos que salientou foram a 
fundação do concelho, a instauração da 
República, pois o Seixal «foi um dos pri-
meiros municípios do país a aderir a esta 
tão nobre causa e aos seus valores», e ain-
da a Revolução dos Cravos. 
«É a partir de Abril de 74 que o nosso muni-
cípio e, logo, as nossas freguesias, foram 
objeto de um desenvolvimento e de uma 
dinâmica notável», disse António Santos, 
acrescentando que «não pararam mais de 
crescer até aos nossos dias, conseguindo, 
em virtude da qualidade de vida existente, 
ter uma grande capacidade de fixação e 
atração, levando a que cada vez mais pes-
soas e, principalmente, população jovem», 
venham a escolher o Seixal para viver.
O representante das juntas de freguesia 
referiu ainda «a qualidade das interven-
ções urbanas», as acessibilidades e a pro-
ximidade a Lisboa como razões que fazem 
do Seixal a escolha acertada para a fixa-
ção da população.

Américo Costa, 1.º secretário da Assem-
bleia Municipal do Seixal, começou por 
fazer uma saudação especial ao povo, «o 
verdadeiro sujeito da história», a quem 
«devemos uma identidade que nos pres-
tigia e uma memória de luta, resistência, 
fraternidade, participação ativa e cons-
trução».
«Do século XIX aos nossos dias, acompa-
nhando ruturas sociais e revoluções, o 
povo deixa-nos uma história de trabalho 
e luta permanente por uma vida melhor, 
uma história de transformação, uma his-
tória conquistada a pulso, assente em 
vontade, determinação e consciência», 
afirmou ainda.
Celebrar os 183 anos do concelho é ce-
lebrar «todos os que nele viveram e aju-
daram a construir e que o colocam entre 
os primeiros concelhos de Portugal em 
variados indicadores de grandeza e de-
senvolvimento».
O Seixal é, para Américo Costa, «um con-
celho que se soube reformular e dinami-
zar, que se edificou social e economica-
mente, que se transformou num ponto 

de encontro de culturas e gerações, que 
ganhou sustentabilidade». Destacou a 
dedicação à causa pública, a proximi-
dade do Poder Local à comunidade, a 
cooperação com a comunidade educa-
tiva, com o movimento associativo, as 
associações de idosos, as instituições 
sociais, bombeiros e comunidades emi-
grantes.
«Somos um concelho que, muito legiti-
mamente, é considerado referência do 
Poder Local Democrático, em resultado 
de um projeto autárquico que sempre 
defendeu e fundamentou um modelo 
alternativo às políticas que conduziram 
Portugal à perda da sua atividade produ-
tiva, incentivando a produção económi-
ca e a criação de emprego, valorizando 
o conjunto de trabalhadores», afirmou o 
1.º secretário da Assembleia Municipal 
do Seixal.
Falou sobre a necessidade de reivindi-
car junto do Poder Central uma maior in-
tervenção no concelho, sobre a descen-
tralização de competências do Estado 
nas autarquias, que «não pode significar 

Américo Costa, 1.º secretário da Assembleia Municipal do Seixal
Uma história assente em vontade, 
determinação e consciência

António Santos, presidente da União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires
População obreira conduziu o município a bom porto
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a desresponsabilização do Poder Cen-
tral», e sobre a reposição das freguesias 
agregadas para considerar a vontade 
das populações e das freguesias.
Américo Costa afirmou que «juntos – au-
tarcas, instituições e população – con-

tinuaremos a defender os valores de 
Abril, de justiça social, de cidadania, de 
desenvolvimento sustentado e o inesti-
mável valor coletivo do Poder Local De-
mocrático».

A identidade de cada freguesia e a impor-
tância de continuar a lutar contra a agre-
gação das freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires foram aspetos que 
também destacou.
António Santos descreveu a população 
do Seixal como «obreira, humilde, luta-

dora, orgulhosa da sua história», que aju-
dou «em cada um dos seus momentos e 
épocas, a transformar o concelho para 
melhor» e que, nunca desistindo perante 
as adversidades, «conduziu a bom porto 
estas enormes embarcações que são as 
nossas freguesias e o nosso município».
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Na sua intervenção, Joaquim Santos, 
presidente da Câmara Municipal do Sei-
xal, falou sobre a história de trabalho do 
concelho, as suas gentes e tudo o que foi 
feito em prol do desenvolvimento. Consi-
dera, no entanto, que estes são tempos 
desafiantes para o município, que conti-
nua no caminho do progresso e com po-
tencial para se tornar num dos territórios 
mais qualificados do país.

Joaquim Santos afirmou que os homena-
geados durante a sessão solene ajudaram 
a fazer do Seixal «um dos mais dinâmicos 
e importantes concelhos a nível nacional». 
Fez uma referência especial a Paulino 
Santos, dirigente associativo e eleito au-
tárquico que faleceu este ano, e outra a 
Carlos Ribeiro, personalidade incontorná-
vel da medicina portuguesa, que celebrou 
93 anos no dia desta homenagem.
Sobre o momento atual na vida do muni-
cípio, o autarca considera que «vivemos 
hoje tempos desafiantes na construção 
de um território de liberdade, progresso e 
qualidade de vida» no objetivo de prosse-
guir o caminho que foi sonhado pelos ho-
mens e mulheres de Abril.
Nesse caminho, é preciso lutar «por mais 
e melhores condições e respostas»: uma 
educação ao serviço do desenvolvimento 
individual e coletivo; empregos com direi-
tos, contribuindo para o reforço da rique-
za e da produção nacional; mais direito à 
saúde; apoio às famílias e aos mais neces-
sitados; um ambiente qualificado; equipa-
mentos e projetos desportivos e culturais 
que elevem a formação e imprimam esti-

los de vida saudáveis; mobilidade susten-
tável e a utilização das novas tecnologias 
na gestão das cidades.
Segundo Joaquim Santos, a Câmara Mu-
nicipal do Seixal está a transformar estes 
sonhos em realidade, sendo disso exem-
plo a recente aprovação das Grandes Op-
ções do Plano (GOP) e do orçamento para 
2020, «que apresenta o maior valor de in-
vestimento da última década».
«Se somarmos os projetos de investimento 
no turismo, no setor residencial, nas no-
vas indústrias, nos equipamentos públicos 
que estão previstos ou em concretização, 
somamos mais de 900 milhões de euros», 
investimento este que vai «fazer avançar o 
nosso concelho num novo ciclo de desen-
volvimento».
Referiu ainda três vetores de destaque 
das GOP (ver caixa) e acrescentou: «Temos 
a convicção de que a execução deste or-
çamento da Câmara Municipal do Seixal 
para 2020, de mais de 100 milhões de 
euros, vai prosseguir a transformação do 
concelho do Seixal, com mais respostas 
para a população, num verdadeiro cami-
nho de progresso que estamos a trilhar».
Além da concretização destes projetos da 
responsabilidade da autarquia, Joaquim 
Santos afirmou que a câmara municipal 
irá «continuar a liderar a reivindicação 
justa de mais investimento público da 
responsabilidade do Governo», dando 
exemplos «da sua inoperância»: a urgên-
cia pediátrica do Hospital Garcia de Orta 
encerrada aos fins de semana e/ou dias 
úteis à noite; as obras da Escola Secundá-
ria João de Barros por concluir há 10 anos; 

a falta de auxiliares de ação educativa nas 
escolas, levando ao seu encerramento; a 
falta de transportes públicos perante as 
novas necessidades das populações. 
Outras reivindicações são o hospital no 
Seixal, os novos centros de saúde em fal-
ta, os lares de idosos, as creches, as obras 
nas escolas básicas dos 2.º e 3.º ciclos e 
secundárias, os postos dos CTT ou os fun-
cionários em falta nos vários serviços pú-
blicos.
«Só com este inconformismo permanente 
e capacidade de criação e de luta pode-
mos continuar a transformar o concelho 
do Seixal num dos territórios mais qualifi-
cados do nosso país», disse o autarca.
Um aspeto que destacou foi o facto de o 
concelho ter uma das mais elevadas ta-

xas de crescimento demográfico do país e 
apostar na educação e nos seus equipa-
mentos escolares, dando como exemplo 
os mais de 6 milhões de euros de investi-
mento em curso nesta área.
Quanto à cultura e ao desporto, falou so-
bre o trabalho realizado em conjunto com 
os agentes culturais e desportivos e com o 
movimento associativo popular e o apoio 
da autarquia às corporações de bombei-
ros.
O presidente da Câmara Municipal do 
Seixal afirmou ainda: «No concelho do Sei-
xal, comemoramos este aniversário com 
orgulho do muito que já conseguimos e 
do concelho que somos, mas muito deter-
minados nos sonhos que ainda temos de 
concretizar em realidade».

Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal

Transformar o Seixal num dos 
territórios mais qualificados do país

Três vetores-chave para 2020

As Grandes Opções do Plano e o orça-
mento para 2020 apresentam um valor 
de mais de 100 milhões de euros, com 
o maior investimento da última década.
No seu discurso na sessão solene do 
183.º aniversário do concelho do Seixal, 
Joaquim Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, destacou três veto-
res-chave deste orçamento.

Valorização da Baía
O primeiro vetor está relacionado com a 
aposta na valorização da Baía do Seixal 
e das suas áreas envolventes, com o ob-
jetivo de qualificar as zonas ribeirinhas 
e aumentar a qualidade de vida, bem 
como potenciar um maior crescimento 
económico e do turismo. Estão, por isso, 

previstos diversos projetos nesta área:
• Projetos de valorização das frentes ri-
beirinhas de Amora, Seixal, Arrentela e 
península da Ponta dos Corvos;
• Novo Centro Náutico de Amora;
• Prolongamento do passeio ribeirinho 
de Amora até à Medideira;
• Novo Centro Náutico do Seixal;
• Apresentação do projeto de requalifica-
ção do núcleo urbano antigo de Arrente-
la;
• 2.ª fase do projeto de requalificação da 
frente ribeirinha do Seixal, entre o núcleo 
urbano antigo do Seixal e a Azinheira.
Além destes projetos, Joaquim Santos re-
feriu a construção do Hotel Mundet, que 
já se iniciou no mês passado, e «outros 
que estão a ser preparados para conti-
nuarmos a valorizar a nossa verdadeira 
Praça do Município, que é a nossa Baía».

Atividade económica
O segundo vetor-chave tem que ver com 
a atividade económica.  Muitas áreas e 
projetos estão a ser equacionados para 
o concelho, demonstrando a enorme 
atratividade que o município tem para 
novas empresas e novos fatores de de-
senvolvimento económico.
• Apresentação de oito áreas de opor-
tunidade, desde Corroios até Aldeia de 
Paio Pires, de modo que se possa captar 
mais emprego e contribuir para a produ-
ção e riqueza nacionais;
• Instalação de uma nova indústria far-
macêutica na área do Projeto do Arco 
Ribeirinho Sul/Lisbon South Bay, que vai 
trazer mais de 200 milhões de euros de 
investimento ao concelho e criar mais 
de duas centenas de postos de trabalho 
qualificado. 

Participação da população
O terceiro vetor-chave está relacionado 
com a participação da população e qua-
lidade de vida. O objetivo é aprofundar 
a democracia, envolvendo mais a popu-
lação na decisão sobre projetos e ações 
relevantes para a comunidade:
• Lançamento do projeto Seixal Mais, em 
que cada cidadão pode contribuir para a 
qualificação do território municipal, bem 
como sobre projetos que permitam qua-
lificar a cidade.
• Lançamento de uma aplicação infor-
mática associada a vários fóruns de dis-
cussão, em que cada munícipe poderá 
escolher o investimento que considera 
mais adequado, quer junto da sua resi-
dência, quer no concelho.
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Medalha de Honra
A Medalha de Honra, em prata dourada, destina-se a distinguir individualidades ou entidades coletivas, públicas 
ou privadas, nacionais ou estrangeiras, cuja ação cívica se tenha salientado por relevantes e meritórios servi-
ços prestados ao desenvolvimento, conhecimento e divulgação dos valores materiais e espirituais do município, 
do país ou da humanidade, e bem assim como ao bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos, ou ainda que se 
tenham destacado de forma insigne em qualquer ramo da ciência, da arte, das letras ou do desporto.

Carlos Ribeiro

Carlos Ribeiro é um dos mais reputados médicos e humanistas portugueses, que nasceu 
no concelho do Seixal em 1926. Frequentou a Escola Básica Conde Ferreira, no Seixal, 
e estudou no Liceu Passos Manuel, em Lisboa. Formou-se em 1951 em Medicina e, no 
início da carreira, fez clínica geral no Seixal. Mais tarde, tornou-se médico especialista em 
cardiologia e professor catedrático jubilado da Faculdade de Medicina de Lisboa.
Foi diretor da Unidade de Tratamento Intensivo para Coronários no Hospital de Santa Ma-
ria e exerceu os cargos de presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, de vice- 
-presidente da Sociedade Europeia de Cardiologia e de bastonário da Ordem dos Médicos.
Recebeu a Medalha de Mérito da Sociedade Europeia de Cardiologia e foi condecorado 
com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique. Em 2015 lançou o livro Ser 
Médico – Cartas aos Jovens Médicos.
No Seixal, foi contra a agregação de freguesias e defendeu a construção do hospital no 
Seixal. Com 93 anos, é professor na Universidade Sénior do Seixal e dá consultas uma vez 
por semana. Aqui tem uma escola com o seu nome, em Pinhal de Frades, e uma rua no 
Bairro Novo, no Seixal. 
A medalha foi entregue por Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
na presença de Germano de Sousa, antigo bastonário da Ordem dos Médicos, e Pedro 
Canas Mendes, em representação da Ordem dos Médicos.

Amâncio Pinheiro Amaro

Amâncio Pinheiro Amaro é natural da freguesia de Perre, em Viana do Castelo, mas 
veio residir para o Seixal em 1963. Começou a trabalhar com 15 anos, em Lisboa, no 
Automóvel Clube de Portugal, onde se manteve até se reformar em 1998.
Fundou, em 1974, a Comissão de Moradores do Fogueteiro. Entre 1977 e 1979, inte-
grou a direção da Cooperativa Progresso União Amorense. Foi ainda sócio fundador e 
presidente da Comissão Administrativa do Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro.
Entre 1980 e 1982, foi presidente da Junta de Freguesia de Amora e no ano seguinte 
integrou a Assembleia Municipal do Seixal, onde esteve até 1985. No mandato seguin-
te foi eleito vereador na Câmara Municipal do Seixal, com o pelouro do Planeamento, 
Habitação e Urbanismo. Entre 1990 e 1997, voltou a ser eleito presidente da Junta de 
Freguesia de Amora.
O vereador Joaquim Tavares entregou a medalha.

Medalha de Mérito Municipal
A Medalha de Mérito Municipal, em prata, é atribuída a pessoas individuais ou coletivas que se tenham 
salientado de forma perene e cuja ação tenha contribuído para o engrandecimento e divulgação dos valores 
do município ou do país. 

Rosa Vaz

Rosa Maria Vaz de Almeida nasceu em Coimbra a 28 de agosto de 1961. Em 1996, o 
marido veio trabalhar para Lisboa e a família escolheu o Seixal para morar. Dois anos 
mais tarde, Rosa Vaz começou o seu percurso no Poder Local Democrático na Assem-
bleia Municipal do Seixal.
Entre 2002 e 2005, foi 2.ª secretária da Assembleia de Freguesia do Seixal, órgão no 
qual voltou a ser eleita em 2005 e onde se manteve até 2017. 
Aqui desenvolveu a sua atividade profissional de educadora de infância, estando hoje 
colocada na Escola Básica da Quinta dos Franceses, no Seixal. Paralelamente, desem-
penha funções de dirigente sindical no Sindicato de Professores da Grande Lisboa.
Entregou a medalha a vereadora Maria João Macau.
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Catarina Maria Branco Ferreira Tavares

Catarina Maria Branco Ferreira Tavares nasceu em 1962, na Damaia, mas veio viver 
para o concelho do Seixal com apenas um ano de idade. É professora de História e 
Língua Portuguesa, na Escola Básica Nun’Álvares, em Arrentela.
Desde 2009 que é membro do secretariado executivo da UGT e é representante desta 
organização em diversos órgãos consultivos de âmbito nacional e europeu. Desempe-
nha também  funções de  secretária executiva da Comunidade Sindical dos Países de 
Língua Portuguesa.
No que respeita ao seu percurso no Poder Local do concelho, Catarina Tavares foi elei-
ta, em 1998, pelo PSD, membro da Assembleia de Freguesia de Amora. No mandato 
seguinte, entre 2002 e 2005, foi vogal da Junta de Freguesia de Amora. Foi ainda 
membro da Assembleia Municipal do Seixal entre 2009 e 2017.
O vereador Eduardo Rodrigues entregou a medalha.

Medalha de Mérito Municipal

Joaquim Porfírio

Joaquim António de Jesus Porfírio nasceu em Santa Maria do Castelo, em Alcácer do Sal, 
em 26 de junho de 1945. 
Trabalhou como operário químico na Sociedade Portuguesa de Explosivos, antiga Fábrica 
da Pólvora de Vale de Milhaços. Durante estes anos, pertenceu e colaborou ativamente 
com a comissão de trabalhadores da empresa.
Em 1994, Joaquim Porfírio foi eleito pela CDU para a Assembleia Municipal do Seixal, 
onde se manteve até 2013. Foram 19 anos enquanto eleito, participando ativamente na 
vida do município.
O vereador Marco Fernandes entregou a medalha.

Eduardo Almeida Rochinha

Nascido em 1941, em Lisboa, Eduardo Almeida Rochinha vive há 78 anos no Seixal.
Trabalhou no Porto de Lisboa e foi radiotelefonista dos Pilotos de Barra. Reformou-se 
desta atividade há 23 anos, mas não ficou parado, dedicando-se ao Poder Local. Foi elei-
to pela CDU, pela primeira vez, em 1994, na Junta de Freguesia do Seixal, onde exerceu 
as funções de tesoureiro até 2013.
Também muito ativo no movimento associativo do concelho, foi diretor no Seixal Futebol 
Clube. Desde 1986 desempenhou diversos cargos diretivos na Sociedade Filarmónica 
União Seixalense, inclusive presidente da direção. É também vogal da Santa Casa da 
Misericórdia do Seixal, desde 2011.
Quer como eleito, quer como dirigente associativo, Eduardo Rochinha contribuiu para o 
desenvolvimento da freguesia do Seixal e do concelho.
Entregou a medalha o vereador Nuno Moreira.

Medalha de Mérito 
Empresarial
Esta medalha, em prata, é atribuída a pessoas 
individuais ou coletivas que tenham contribuído 
para a valorização económica e social do município. 

Transportes Gama

Em 1946, José Luís Gama iniciou a sua atividade com transporte de material agrícola. 
Depois, começou a adquirir pequenas empresas do setor dos transportes que, após um 
processo de fusão, deram origem à marca Transportes Gama para o mercado nacional e 
Transgama para o mercado internacional. A empresa tem instalações em Ovar, mas é no 
concelho do Seixal, mais precisamente em Aldeia de Paio Pires, que se encontram os escri-
tórios centrais, armazém e setor de manutenção. A Transportes Gama tem uma frota com 
cerca de 200 conjuntos, apostando em viaturas com baixo consumo de CO2 e de combus-
tível, e trata de todo o processo de armazenagem, logística e distribuição de mercadoria. 
Joaquim Tavares, vereador da Câmara Municipal do Seixal, entregou a medalha a João 
Gama, administrador dos Transportes Gama.
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Paulino Santos

Paulino Manuel Motaco dos Santos, natural de Cabeço de Vide, veio para o concelho do 
Seixal ainda jovem. Cumpriu o serviço militar na Marinha Portuguesa e depois trabalhou na 
Lisnave até 1985, destacando-se como delegado sindical. 
Fez parte da primeira Comissão de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica de 
Amora, foi presidente da direção do Clube Recreativo da Cruz de Pau e da Cooperativa de 
Consumo da Cruz de Pau e membro dos corpos sociais da Associação Humanitária de Bom-
beiros Mistos de Amora e da Associação de Reformados e Idosos da Freguesia de Amora.
Durante vários mandatos foi autarca na freguesia de Amora, tanto na junta como na assem-
bleia de freguesia.
Foi ainda fundador e presidente do Núcleo dos Naturais e Amigos da Vila de Cabeço de 
Vide, em Amora, e da Federação Portuguesa de Jogos Tradicionais.
Paulino Santos faleceu no dia 20 de agosto de 2019, com 77 anos, depois de uma vida 
inteira de entrega e dedicação à causa pública na terra que escolheu para viver.
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, e Manuel Araújo, presiden-
te da Junta de Freguesia de Amora, entregaram  a medalha a João Santos, filho de Pau-
lino Santos.

Medalha de Bons Serviços Municipais
Esta medalha, em prata, é atribuída aos munícipes ou entidades que tenham contribuído pelos seus conhecimentos, 
interesse ou dedicação para a melhoria e eficiência dos serviços prestados à população.

José Orlando Pereira

José Orlando Cerdeira Pereira é autor, compositor, maestro e pianista. Nasceu em Lisboa 
em 25 de agosto de 1955. Estudou música na Academia de Santa Cecília e frequentou o 
Liceu Passos Manuel. Na faculdade, fez estudos histórico-filosóficos, em simultâneo com o 
Curso Superior de Piano no Conservatório Nacional. 
Dirigiu a orquestra do Sindicato de Músicos do Porto, foi editor e produtor de programas 
de televisão sobre música na RTP e obteve vários prémios de Melhor Música no Festival 
da Canção como compositor. Também já compôs para músicos como Bonga e Dany Silva.
Atualmente, é professor de música, de piano e canto, e tem vários projetos musicais, em 
áreas como jazz, fado e bossa nova. 
Reside no concelho do Seixal e foi o compositor do «Hino da Seixalíada», com letra de Ana 
Cristina Videira e interpretação do grupo As Jotas. 
Entregou a medalha a vereadora Elisabete Adrião.

José Luís Chagas

José Luís Chagas nasceu em Alcochete em 22 de fevereiro de 1931. Foi na sua terra natal, 
na Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898, de Alcochete, que aprendeu a tocar clari-
nete.
Depois de ter feito a instrução primária, começou a trabalhar no estaleiro naval de Alcochete 
para aprender o ofício de carpinteiro naval. Mais tarde, tornou-se auxiliar de ação educativa 
na Escola Industrial e Comercial do Montijo, e depois veio para a secção da Escola Emídio 
Navarro, no Seixal, mais tarde Escola Comercial e Industrial do Seixal. Em 1972, concorreu 
a uma vaga para carpinteiro naval no Arsenal do Alfeite. 
No Seixal se fixou, começando a tocar na Sociedade Filarmónica União Seixalense. Em 
2005, deixou a Banda de Alcochete, mas hoje, com 88 anos, José Luís Chagas continua a 
tocar na Banda Filarmónica da União Seixalense.
Entregou a medalha o vereador Francisco Morais.
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Jorge Azevedo

Chama-se Álvaro Jorge Ferreira Azevedo, mas é conhecido por Jorge Azevedo. Nasceu em 
Amora no dia 17 de fevereiro de 1964.
Em 1972, ingressou na Escola de Música da Sociedade Filarmónica Operária Amorense e, 
no ano seguinte, entrou para a banda da coletividade como aprendiz de cornetim. 
Mais tarde, integrou a Orquestra Ligeira do Seixal, fez parte da banda e da Orquestra Ligeira 
do Exército, e regressou à Operária Amorense, como professor e maestro da banda.
Foi músico residente de programas de televisão e diretor musical do programa «Tributo a...», 
de Júlio Isidro, na RTP 1, e tocou com vários artistas nacionais. 
Atualmente, integra a orquestra de jazz de Jorge Costa Pinto como trompetista, é professor 
de trompete, e maestro da Banda da Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalen-
se, onde ajuda a manter viva a tradição das bandas filarmónicas.
A vereadora Manuela Calado entregou a medalha.

Amanda Cavalcanti 

O  percurso de Amanda Cavalcanti no voleibol começou no Clube Recreativo Piedense nos 
escalões de infantil e iniciada, passando depois a integrar o Clube de Praticantes de Volei-
bol Lobatos Volley (CPVLV), em Amora.
A sua dedicação, aliada a uma estatura acima da média, levou-a a jogar sempre em esca-
lões superiores à sua idade. Atingiu desde logo pódios ao nível regional e nacional, marcas 
que a levaram à Seleção Nacional em sub-18 e sub-19. E com apenas 16 anos integrou a 
Seleção Nacional sénior feminina.
Já nesta época desportiva, Amanda Cavalcanti joga com as cores do Sporting Clube de Por-
tugal no principal escalão do voleibol nacional. Mas o desporto não é tudo. Com 17 anos, 
frequenta o 12.º ano na área de Ciências e Tecnologia.
Entregou a medalha o vereador José Carlos Gomes.

Medalha de Mérito 
Desportivo
A Medalha de Mérito Desportivo, em prata, é atribuída a 
pessoas individuais ou coletivas que se tenham notabili-
zado na prática de modalidades desportivas ou contribuí-
do para a divulgação e desenvolvimento do desporto.

Medalha de Mérito 
Cultural
A Medalha de Mérito Cultural, em prata, é atribuída a pes-
soas individuais ou coletivas que se tenham notabilizado 
nas artes e na cultura ou ao serviço do movimento asso-
ciativo ou comunidade educativa.

Homenagem aos trabalhadores aposentados
Homenagem aos trabalhadores da Câmara Municipal do Seixal que passaram no ano anterior para a aposentação.

José de Oliveira Pedro, Divisão de Gestão da Frota Municipal
Lúcia Maria Duarte Rafael, Divisão de Gestão de Equipamentos Desportivos
Luís Manuel Lopâs Morgado, Divisão da Higiene Urbana
Teodoro Maria Anselmo d’Oliveira, Divisão de Gestão de Equipamentos Desportivos
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, e Américo Costa, 
1.º secretário da Assembleia Municipal do Seixal, entregaram as lembranças.

Domingos Olívio Mocho Rolo, Divisão de Gestão da Frota Municipal
João Gonçalves dos Santos, Divisão de Gestão da Frota Municipal
Joaquim José Amador Ribeiro, Divisão de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos
José Augusto Pereira da Silva, Divisão de Comunicação e Imagem
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, e Américo Costa, 
1.º secretário da Assembleia Municipal do Seixal, entregaram as lembranças.
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Carlos Manuel da Costa Oliveira, Divisão de Água e Saneamento
Gabriela Maria Faria Fernandes da Cruz, Divisão de Gestão de Equipamentos Desportivos
Henriqueta Maria Gomes Paulos, Junta de Freguesia de Amora
Entregaram as medalhas Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
Américo Costa, 1.º secretário da Assembleia Municipal do Seixal, e Manuel Araújo, 
presidente da Junta de Freguesia de Amora.

Medalha de 25 Anos de Serviço
Esta medalha, em bronze, é atribuída aos funcionários da câmara municipal e das juntas de freguesia com 25 anos ao serviço da população. 

Luís Filipe Inácio Trindade, Divisão de Gestão da Frota Municipal
Maria Lúcia da Conceição Vieira Lourenço, Divisão do Planeamento, Mobilidade e Regene-
ração Urbana
Paula Alexandra Bento Gomes Cardoso, Divisão de Gestão de Equipamentos Educativos – 
Setor de Educação Pré-Escolar
Paulo Manuel Marques da Silva, Divisão de Água e Saneamento
Paulo Renato Mota Machado, Junta de Freguesia de Corroios
Entregaram as medalhas Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
Américo Costa, 1.º secretário da Assembleia Municipal do Seixal, e Eduardo Rosa, 
presidente da Junta de Freguesia de Corroios.

José Fernando Gonzalez, Divisão de Gestão do Património Municipal
José Manuel Alves Chanoca, Divisão de Tecnologias Informáticas e Comunicações
Júlio César Martins Silva, Divisão de Manutenção
Lisdália Maria Rodrigues de Azenha, Gabinete Seixal Saudável
Entregaram as medalhas Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
e Américo Costa, 1.º secretário da Assembleia Municipal do Seixal.

Anabela Martinho Gonçalves dos Santos, Divisão do Plano e Orçamento
Anabela Pereira Cabrita, Divisão de Administração e Atendimento Público
Antonino José dos Mártires Fernando, Divisão de Administração e Atendimento Público
Carla Maria Rosa Rodrigues, Divisão de Habitação
Entregaram as medalhas Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
e Américo Costa, 1.º secretário da Assembleia Municipal do Seixal.

Medalha de 40 Anos 
de Serviço
A Medalha de 40 Anos de Serviço, em prata, é atribuída aos 
trabalhadores que completam 40 anos ao serviço das autarquias.

Albino Júlio da Silva Marquês, Divisão de Tecnologias Informáticas e Comunicações
Florípes da Conceição Morgado, Divisão de Desenvolvimento Social e Cidadania
José Júlio dos Santos Queluz, Divisão de Tecnologias Informáticas e Comunicações
Maria da Conceição Nunes Severino, Gabinete de Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal
Maria da Graça Pimentel Lemos, Divisão de Gestão de Equipamentos Culturais e Património
Rosa Maria Perdigão Martins, Gabinete de Apoio ao Presidente
Rui Manuel Martins Melo, Divisão de Habitação
Vítor Manuel Simões Paixão Rosa, Divisão de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos
Entregaram as medalhas Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
e Américo Costa, 1.º secretário da Assembleia Municipal do Seixal.
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36.º Festival 
de Teatro 
do Seixal

A 36.ª edição do Festival de Teatro do Seixal decorre de 15 de novembro a 6 de dezembro 
em vários palcos do concelho. 
A maioria dos espetáculos são gratuitos ou a preços simbólicos, tornando a cultura 
acessível a todos.
Já esta quinzena, o festival recebe «Kiki Van Beethoven», peça de abertura a cargo do 
Teatro Meridional a partir de um texto de Eric-Emmanuel Schmitt. No dia seguinte, 
16, a Sociedade Filarmónica União Arrentelense recebe o Teatro das Beiras e a peça 
«Entremezes».
No fim de semana seguinte, dia 22, o festival sobe ao palco do auditório do Pavilhão 
Municipal do Alto do Moinho com a peça «Diálogos de Um Homem Só», pelo Grupo 
de Teatro AlmaGesto, da Associação Espaço Sociocultural Adorar Artes. No mesmo 
dia, a Animateatro acolhe no seu espaço a apresentação final do Curso Progressivo da 
Animateatro, o trabalho «Estudo de Um Lugar». 
Dia 23 de novembro, sábado, o Teatro Extremo apresenta «Armstrong», no Clube 
Recreativo da Cruz de Pau, e no dia 24 de novembro o grupo da casa apresenta «Cianeto 
e Organdi» na Associação de Amigos do Pinhal do General.
Levamos o teatro e a cultura perto de si, venha usufruir do espetáculo.   
Teatro para todos num palco perto de si!
Não perca.

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

Ganhe bilhetes 
para ouvir fado
A 15.ª edição do projeto Noites de Fado do S. Vicente inclui duas sessões, que 
se realizam nos dias 16 e 23 de novembro, sábados, às 21.30 horas, no Cinema 
S. Vicente, Aldeia de Paio Pires.
Os fadistas são acompanhados pelos músicos Sérgio Costa, na guitarra 
portuguesa, e Carlos Fonseca, na viola de fado. Em cada sessão há um fadista 
convidado. 

Ingresso: 5 euros. Informações pelo telefone 210 976 172. 

Passatempo: Oferecemos quatro bilhetes duplos, para a sessão de dia 23, 
aos primeiros participantes que indicarem qual a edição deste projeto. Envie 
a resposta até às 17 horas do dia 19 de novembro, para o email www@cm- 
-seixal.pt, com o nome, n.º de BI ou CC e o n.º de telefone. 

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

Recital de harpa e flauta
com passatempo
O Cinema S. Vicente vai receber um recital de harpa e flauta a cargo de Salomé 
Pais Matos e Natália Monteiro, talentosas solistas da Orquestra Sinfónica 
Juvenil. O espetáculo decorre no dia 22 de novembro e inclui o Cânone, de 
Pachelbel, a canção folclórica inglesa Greensleeves, a Ave Maria, de Schubert, 
ou a Granada, de Isaac Albéniz. 
O programa inclui ainda composições de Händel, Tartini, Haydn, Maria 
Theresia von Paradies, Armando  Ghidoni, Henri Vachey, Béla Bartók, Jacques 
Ibert e Carl Nielsen.

Ingresso: 5 euros I Informações pelo telefone 210 976 100.

Passatempo: Oferecemos cinco bilhetes duplos aos primeiros participantes 
a referirem os instrumentos do recital. Envie a resposta até às 17 horas do dia 
19 de novembro, para o email www@cm-seixal.pt, com o nome, n.º de BI ou CC 
e o n.º de telefone.



22 nov. sexta
___________________________
21.30 horas
Diálogos de Um Homem Só
36.º Festival de Teatro do Seixal
Teatro . M/ 12 anos . Entrada livre
Auditório do Pavilhão Municipal do Alto 
do Moinho

Estudo de Um Lugar
36.º Festival de Teatro do Seixal
Teatro . M/ 14 anos . Entrada livre
Espaço Animateatro, Amora

Recital de Harpa e Flauta – Solistas 
da Orquestra Sinfónica Juvenil
Música . M/ 6 anos . Ingresso (5)
Cinema S. Vicente

23 nov. sábado
___________________________
Das 10 às 17 horas
Conservar, Investigar, Divulgar: 
Paisagens Tecnológicas em Torno 
da Moagem
Semana da Ciência e da Tecnologia
Visita . Inscrição (1)
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios, Museu 
Nacional de Etnologia e antiga Manutenção 
Militar
___________________________
15 horas
Torneio Concelhio de Clubes
Atletismo
Complexo Municipal de Atletismo Carla 
Sacramento

___________________________
Das 17 às 19 horas
Aprender a Contar Histórias
Workshop . Inscrição (3)
Para pais, encarregados de educação 
e educadores
Biblioteca Municipal do Seixal
___________________________
17.30 horas
1, 2, 3! Da Cabeça aos Pés!
Expressão corporal para pais e bebés, 
dos 24 aos 36 meses
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

Peças Unem Pessoas: Oficinas 
de Jogos de Estratégia
Parceria: Clube de Estratégia do Seixal
Biblioteca Municipal do Seixal
___________________________
Das 19 às 20 horas
Concerto de Rui Luís – Espaço 58
Música . Entrada livre
Centro de Apoio ao Movimento Associativo 
Juvenil (CAMAJ)
___________________________
21.30 horas
15.ª edição das Noites de Fado 
do S. Vicente – 2.ª Sessão
Música . M/ 6 anos . Ingresso (5)
Cinema S. Vicente

Armstrong
36.º Festival de Teatro do Seixal
Teatro .M/ 12 anos . Entrada livre
Clube Recreativo da Cruz de Pau

24 nov. 
domingo
___________________________
Das 10 às 19 horas
Bazar Sustentável – 3.ª Edição
Mercado Sustentável | Oficinas para crianças | 
Palestras | Showcooking
Org.: Casa Capaz
Mercado Municipal do Seixal
___________________________
Das 15 às 18 horas
Conhecer e Degustar Cogumelos 
na Fábrica de Pólvora
Semana da Ciência e da Tecnologia
Visita . Inscrição (1)
Org.: Ecomuseu Municipal do Seixal, 
em parceria com Ecofungos – Associação 
Micológica 
e L1B – Associação Cultural
Extensão na Fábrica de Pólvora de Vale 
de Milhaços
___________________________
15 horas
Torneio Comemorativo 
do 55.º Aniversário | Tiro ao Alvo
Grupo Recreativo de Santo António
___________________________
16 horas
A Cigarra e a Formiga
Teatro . M/ 3 anos . Ingresso: 5 euros
Org.: Animateatro
Cinema S. Vicente

___________________________
21.30 horas
Cianeto e Organdi
36.º Festival de Teatro do Seixal
Teatro . M/ 12 anos . Entrada livre
Associação de Amigos do Pinhal do General

e ainda…
14 a 28 nov.
___________________________
De 14 a 17 de novembro
Quinta-feira, das 19 às 24 horas
Sexta-feira, das 19 à 1 hora
Sábado, das 12 à 1 hora
Domingo, das 12 às 21 horas
V Feira do Fumeiro de Aldeia de 
Paio Pires
Fumeiro | Gastronomia | Música | Animação
Org.: Grupo de Futsal Amigos da Encosta 
do Sol
Jardim do Mirante

seixal
acontece
15 nov. sexta
___________________________
21.30 horas
Kiki Van Beethoven
Abertura do 36.º Festival de Teatro do Seixal
Teatro . M/ 12 anos . Ingresso (3)
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

16 nov. sábado
___________________________
Das 14 às 17.30 horas
Circuito Património do Seixal
Passeio pedestre pelo núcleo urbano antigo 
do Seixal, com visita ao Núcleo Naval 
e à Quinta da Fidalga
Inscrição (6)
Posto Municipal de Turismo (ponto 
de encontro)

___________________________
Das 17 às 18.30 horas
Construir a Harmonia Familiar
Workshop . Inscrição (4)
Biblioteca Municipal do Seixal
___________________________
Das 18 às 23.30 horas
Torneio da Hora e 1/2 Hora a Nadar 
2019
Org.: Clube de Campismo Luz e Vida
Piscina Municipal de Amora
___________________________
21 horas
Awda – Grupo de Folclore 
da Palestina
Dança . M/ 6 anos . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

___________________________
21.30 horas
15.ª edição das Noites de Fado 
do S. Vicente – 1.ª Sessão
Música . M/ 6 anos . Ingresso (5)
Cinema S. Vicente

Entremezes
36.º Festival de Teatro do Seixal
Teatro . M/ 12 anos . Entrada livre
Sociedade Filarmónica União Arrentelense

Paraíso Cafajeste
Música . M/ 6 anos . Ingresso: 5 euros
Org.: Animateatro
Espaço Animateatro, Amora

17 nov. 
domingo
___________________________
9 horas
Torneio de Futsal | Infantis
Org.: Associação Desportiva e Cultural 
Azinhaga das Paivas
Pavilhão Desportivo Escolar Manuel Cargaleiro
___________________________
9.15 horas
30.º Corta-Mato Cidade de Amora
Atletismo
Org.: Câmara Municipal do Seixal e Junta 
de Freguesia de Amora, em parceria com 
o movimento associativo concelhio, 
a Federação Portuguesa de Atletismo 
e a Associação de Atletismo de Setúbal
Parque Municipal do Serrado

___________________________
Das 10.30 às 18.30 horas
Feira de Artesanato
Org.: Associação de Artes e Ofícios 
do Concelho do Seixal
Jardim da Praça dos Mártires da Liberdade, 
Seixal

___________________________
15 horas
Torneio Comemorativo 
do 55.º Aniversário | Copas
Grupo Recreativo de Santo António

___________________________
16 horas
Teatro Dom Roberto
Teatro . M/ 3 anos . Ingresso: 5 euros
Org.: Animateatro
Cinema S. Vicente

20 nov. quarta
___________________________
Das 9.15 às 13.15 horas
Oficinas Empresariais – Cafés 
Temáticos
Transformar Números em Palavras! – A Im-
portância de Interpretar Uma Demonstração 
de Resultados e Um Balanço
Micro e pequenas empresas e pessoas com 
uma ideia de negócio
Gratuito . Inscrição (7)
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal



___________________________
Até 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

___________________________
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) Ingresso: 10 euros (50 % de desconto para 
jovens até 25 anos, reformados e trabalhadores 
das autarquias do Seixal)
4) Inscrição: 210 976 100 | biblioteca.seixal@
cm-seixal.pt
5) Ingresso: 5 euros (50 % de desconto para 
jovens até 25 anos, reformados e trabalhadores 
das autarquias do Seixal)
6) Inscrição: 212 275 732 | 915 335 347 | posto.
municipal.turismo@cm-seixal.pt
7) Inscrição até dois dias antes da data da ses-
são: desenvolvimento.economico@cm-seixal.pt

____
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt

___________________________
De 14 a 17 de novembro
Quinta-feira, das 14 às 23 horas
Sexta-feira e sábado, das 12 às 24 horas
Domingo, das 12 às 20 horas
VI Feira do Fumeiro e da Castanha 
de Corroios
Fumeiro | Gastronomia | Música | Animação
Org.: Junta de Freguesia de Corroios
Jardim da Quinta da Água
___________________________
16 e 17 de novembro 
Sábado, das 8 às 19 horas 
Domingo, das 8 às 16 horas
VII Campeonato Nacional de Boccia 
Sub-14 e Sub-21 – Captação 
de Novos Talentos
Org.: Associação de Paralisia Cerebral 
de Almada Seixal
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

___________________________
16 e 23 de novembro, sábado
16.30 horas
Arca de Histórias
Animação de leitura
Dos 4 aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

___________________________
De 19 a 22 de novembro
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 
e das 14.30 às 16.30 horas
À Descoberta de Uma Máquina 
a Vapor
Visita . Grupos . Inscrição (1)
Extensão na Fábrica de Pólvora de Vale 
de Milhaços

___________________________
20 e 21 de novembro, quarta e quinta-feira
10.30 e 14.15 horas
E Se Eles Fugissem Todos?
Dança . M/ 3 anos . Ingresso: 4 euros
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal
___________________________
De 20 a 29 de novembro
De quarta a sexta-feira, das 10 às 12 
ou das 14.30 às 16.30 horas
À Descoberta da Prensa 
de Gutenberg
Visita . Grupos . Inscrição (1)
Extensão no Espaço Memória – Tipografia 
Popular do Seixal
___________________________
De 22 de novembro a 18 de dezembro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20 horas
Sábado, das 10 às 13 horas
Exposição de Ida Pires
Entrada livre
Espaço Arte Jovem

___________________________
23 e 24 de novembro
Sábado, às 9 horas
Domingo, às 17 horas
Campeonato Nacional de Agility – 
I e II Torneio da HousePet
Org.: HousePet e Câmara Municipal do Seixal
Complexo Municipal de Atletismo Carla 
Sacramento
___________________________
De 26 a 29 de novembro
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 
ou das 14.30 às 16.30 horas
Descobertas no Ecomuseu
Semana da Ciência e da Tecnologia 
e Dia Nacional da Cultura Científica
Visita . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo Naval e Núcleo do Moinho de Maré 
de Corroios
___________________________
De 26 a 30 de novembro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Banca de Oferta de Livros
Biblioteca Municipal do Seixal

___________________________
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 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 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



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

I e II Torneio de Agility 
da HousePet
O Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento acolhe, nos dias 23 e 24 de 
novembro, os I e II Torneio de Agility da HousePet, a contar para o Campeonato 
Nacional de Agility.
O evento é organizado pelo HousePet – Centro de Instrução Canina e conta com 
o apoio do município do Seixal.
O juiz internacional Iban Cubedo (Espanha) avaliará a destreza dos canídeos. 
Para a organização, o espaço escolhido oferece conforto e segurança a todas as 
duplas participantes.
Também haverá prémios para os concorrentes vencedores.
O certame começa às 9 horas no sábado e às 17 horas no domingo.
Dois dias de desporto canino em ambiente saudável. 
Venha conhecer este espetacular desporto!

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

Teatro musical 
para a infância
«A Cigarra e a Formiga» é um teatro musical para a infância pela Protagonizamagia que 
sobe ao palco do Cinema S. Vicente, Aldeia de Paio Pires, no dia 24 de novembro, domingo, 
às 16 horas.
O musical é sobre Violeta, uma menina que nos guia, com a sua voz, a viajar para um lugar 
onde os animais falam e tudo é mágico. É aqui que deparamos com a alegre e foliona 
cigarra e as formigas, incansáveis trabalhadoras.
Organização: Animateatro. Ingresso: 5 euros. Reservas pelo telefone 212 254 184 ou email 
comunicacaoanimateatro@gmail.com. 
Passatempo: Temos dois bilhetes duplos para as primeiras respostas certas à questão: 
Qual o nome da menina da peça? Envie a resposta até às 17 horas do dia 19 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

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

Celebrar a Semana 
da Ciência 
e da Tecnologia
O Ecomuseu Municipal do Seixal promove visitas temáticas para celebrar a 
Semana da Ciência e da Tecnologia.
Conservar, Investigar, Divulgar: Paisagens Tecnológicas em Torno da Moagem 
é a visita temática que se realiza no dia 23, sábado, das 10 às 17 horas, no 
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios, Museu Nacional de Etnologia e antiga 
Manutenção Militar.
A visita Conhecer e Degustar Cogumelos na Fábrica de Pólvora decorre no dia 
24, domingo, das 15 às 18 horas, na Extensão do Ecomuseu na Fábrica de Pólvora 
de Vale de Milhaços. A atividade é organizada em parceria com a Ecofungos – 
Associação Micológica e a L1B – Associação Cultural. 
As duas visitas destinam-se ao público em geral.
A participação é gratuita, mas com inscrição prévia.
Informações e inscrições pelos contactos 210 976 112 ou ecomuseu.se@cm- 
-seixal.pt.
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