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Convívio junta as duas corporações do concelho
Autarquia homenageia 
os bombeiros e as suas famílias

Os bombeiros das duas corporações do concelho, Seixal e Amora, estiveram jun-
tos no dia 7 de dezembro num encontro de homenagem promovido pela Câmara 
Municipal do Seixal.
No evento, que foi também de reconhecimento da importância das famílias 
dos bombeiros, o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, 
evidenciou o valor destes homens e mulheres e reafirmou o apoio da autarquia 
às duas corporações do concelho. Encerrado o ciclo de apoio à construção de 
novos quartéis, o município vai apoiar a aquisição de veículos e equipamentos 
de proteção. 23
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Iniciativa Mais Um 
Natal sem o Hospital 
alerta para 
necessidade urgente  
de construção 
do hospital do Seixal 17

Até dia 29 de dezembro, no núcleo urbano antigo do Seixal 

Magia e diversão na Aldeia Natal
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A agenda Seixal Acontece divulga as iniciati-
vas que decorrem de 19 de dezembro a 23 
de janeiro. Uma das sugestões é para que 
participe num serão pleno de diversão imbuí-
do de espírito natalício, com uma aula de hi-
droginástica que decorre nas duas piscinas 
municipais. Se optar pelo ateliê de expressão 
plástica da Biblioteca Municipal poderá fazer 
os seus adereços de Natal.
E para entrar em 2020 da melhor maneira, 
o município organiza uma passagem de ano 
na zona ribeirinha de Amora, festa que com-
bina música, fogo de artifício e muita anima-
ção. Dando continuidade à tradição, nada 
melhor do que assistir no dia 11 de janeiro ao 
Concerto de Ano Novo da Banda d’Arrentela 
e os Anjos, cujos ingressos já podem ser ad-
quiridos.
Bons espetáculos para 2020! 
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SIgA-NOS

Reforço da recolha 
de resíduos
Na quadra festiva, será reforça-
da a recolha de resíduos dias 23 
e 24 dezembro, com 4 jornadas 
de recolha de monos. Dia 26, a 
recolha de resíduos é reforçada 
com 2 jornadas e a recolha de 
monos com 5 jornadas. Dias 26, 
27 e 28 existirá reforço das equi-
pas municipais para recolha de 
monos e limpeza de envolven-
tes de ecopontos.  

Hotel Mundet 
em construção

Pág. 7

As obras de construção do Hotel 
Mundet já começaram, dotando 
o município de um equipamen-
to hoteleiro de qualidade, que 
responde à crescente procura 
turística. A intervenção insere-
se na estratégia de revitalização 
do espaço da antiga fábrica cor-
ticeira. 

Compromisso 
com o ambiente

Pág. 11

A apresentação públ ica 
do Plano Metropolitano de 
Adaptação às Alterações 
Climáticas da Área Metropo-
litana de Lisboa realizou- 
-se dia 6 de dezembro, em 
Lisboa, com a presença do pre-
sidente da câmara municipal.

Festival de Teatro

O 36.º Festival de Teatro do 
Seixal chegou ao fim no dia 6 
de dezembro, com casa cheia 
para assistir à peça Casal da 
Treta, com Ana Bola e José 
Pedro Gomes. Foi o fechar de 
três semanas repletas de tea-
tro, representado em palcos 
um pouco por todo o concelho.

Pág. 24

Pág. 9
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Nos dias 29 e 30 de novembro, participei em Vila Real 
no Congresso da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses sob o tema «Descentralizar. Regionalizar. 
Melhor Portugal», em que tive oportunidade de intervir 
sobre a transferência da responsabilidade dos cuidados de 
saúde do Estado para o Poder Local. Mais uma vez, afirmei 
que o processo de descentralização implica a autonomia 
administrativa, financeira, patrimonial e organizativa das 
autarquias locais, com a adequação dos meios às necessida-
des e sem colocar em causa o serviço público às populações.

A promoção da saúde e de estilos de vida saudáveis é uma 
das prioridades do concelho do Seixal. Assim, enquanto 
presidente da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, 
foi com satisfação que no dia 10 de dezembro firmei um 
protocolo com a Universidade de Coimbra para a elaboração 
de um Atlas da Saúde, que permitirá conhecer os determi-
nantes de saúde das populações dos 57 municípios que 
integram a rede. A equidade em saúde deve ser um compro-
misso dos responsáveis pelos municípios.

E quando estamos a viver mais uma época natalícia, reali-
zamos de novo a Aldeia Natal do Seixal, este ano até dia 29 de 
dezembro. Como já se tornou habitual, há muita animação 
para miúdos e graúdos, com a pista de gelo, ateliês, música 
e um mercado de Natal com artesanato e gastronomia. O 
núcleo urbano antigo do Seixal espera por todos. 

Em época de solidariedade e união, homenageámos os 
nossos soldados da paz que dão tudo de si em prol da co-
munidade, e as suas famílias, com um convívio no dia 7 de 
dezembro, que juntou as duas corporações do concelho, 
Seixal e Amora. Se o ano que termina representa o fim de 
um ciclo, com a inauguração dos quartéis de Fernão Ferro e 
Amora, em 2020 continuaremos a apoiar com a aquisição de 
equipamentos.

Festas felizes 
e um novo ano 
cheio de conquistas 

No dia 14 de dezembro, realizou-se a iniciativa Mais 
Um Natal sem o Hospital do Seixal. Ainda não foi este 
ano que o Governo cumpriu os protocolos de 2009 
e 2018. Mas por mais natais que passem, não 
deixaremos de lutar até que o hospital do Seixal 
seja uma realidade. 
Votos de Boas Festas.

Joaquim Cesário Cardador dos Santos 
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

A Câmara Municipal do Seixal atribuiu 30 bolsas de es-
tudo a alunos que se distinguiram pelo mérito escolar. A 
cerimónia de atribuição das bolsas realizou-se no dia 6 
de dezembro, na Oficina de Artes Manuel Cargaleiro.
Foram atribuídas 10 bolsas de estudo a alunos do ensino 
superior no valor de 1250 euros e a 20 alunos do ensino 
secundário no valor de 750 euros.
A autarquia apoia estudantes detentores de um percurso 
escolar de inegável mérito e residentes no concelho, 
porque entende que qualquer aluno deve ir mais longe 
em termos de estudos e conhecimentos,  sem estar res-
tringido pela situação económica. Ninguém deve ficar 
para trás por falta de oportunidades, mas sim continuar a 
lutar pelos seus sonhos!
No concelho do Seixal, a educação é uma prioridade,  em 
2019 foram investidos mais de 6 milhões de euros pela 
Câmara Municipal do Seixal.

Entrega de bolsas de estudo
 a 30 alunos do concelho

Concurso Internacional 
de Composição para Guitarra

Mais uma vez, celebramos a passagem de ano no con-
celho. A zona ribeirinha de Amora será o palco de uma 
festa que combina música, fogo de artifício e muita 
animação pela madrugada. Um programa para toda a 
família, de entrada livre.
A festa tem início no dia 31 de dezembro, a partir das 
22.45 horas, ao som de Los Cavakitos, seis músicos 
em que o bom humor e o som do México estarão 
presentes. À meia-noite, a Baía vai iluminar-se com o 
fogo de artifício que dará as boas-vindas ao novo ano. 
Segue-se a DJ brasileira Gê Bianchi que brindará os 
presentes com sonoridades que vão desde o funk e 
house music à música dos anos 80.
Também o movimento associativo está a preparar 
vários programas que prometem muita diversão por 
todo o concelho. Celebre connosco a chegada de 2020.

Celebre a chegada de 2020 
no concelho

Integrado nas iniciativas de Natal, realizámos no dia 14 
de dezembro, a iniciativa Mais Um Natal sem o Hospital do 
Seixal. A Sociedade Filarmónica União Seixalense recebeu 
artistas da música nacional e local num espetáculo solidá-
rio que se realiza há 12 anos consecutivos como forma de 
alertar para a necessidade da construção do hospital. Ainda 
não foi este ano que o Governo nos trouxe o aguardado equi-
pamento de saúde. Mas por mais natais que passem até que 
o hospital do Seixal seja uma realidade, não deixaremos de 
lutar juntamente com a população. 

Com a aproximação do Natal há sempre uma prenda a 
oferecer ou um jantar para a família e amigos, produtos e 
serviços que pode encontrar no comércio local. Nesta qua-
dra, escolha o comércio tradicional.

No final de mais um ano, pautado pelo serviço público, a 
Câmara Municipal do Seixal deseja um Feliz Natal e um Ano 
Novo cheio de conquistas.

O Seixal vai receber, de 10 a 18 de janeiro de 2020, o 1.º 
Concurso Internacional de Composição para Guitarra de 
Portugal, evento inédito em território nacional.
As 80 obras a concurso, em representação de 28 paí-
ses e quatro continentes, foram avaliadas por um júri 
conceituado, composto por compositores e intérpretes 
mundialmente conhecidos, e foram selecionadas 15 para 
a final do dia 15 de janeiro, no Auditório Municipal.  O 
evento inclui ainda recitais, conferências e classes magis-
trais por Eduardo Fernández (Uruguai), Eduardo Isaac 
(Argentina), Artur Caldeira (Portugal) e Marco Pereira 
(Brasil). Fica a proposta para assistir a um evento cultu-
ral inovador e de elevada qualidade com que a Câmara 
Municipal do Seixal continua a sua aposta nas várias 
áreas da cultura, porque a criação e fruição cultural deve 
ser para todos. 
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A petição defende a 
gratuitidade dos parques de es-
tacionamento junto das estações 
da Fertagus e do terminal fluvial 
da transtejo. Segundo António 
Freitas, da Comissão de Utentes de 
transportes do Seixal, o objetivo é 
atingir as quatro mil assinaturas, 
de forma que se leve o assunto à 
Assembleia da República.

o lançamento desta petição de-
correu no dia 25 de novembro, na 
estação de Corroios da Fertagus. 
Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, Maria 
João Macau, vereadora da autar-
quia, eduardo Rosa, presidente 
da Junta de Freguesia de Corroios, 
Bruno Dias, deputado do pCp na 
Assembleia da República, e repre-
sentantes da Comissão de Utentes 

de transportes do Seixal estiveram 
no local.

poderá assinar esta petição em 
peticaopublica.com e ainda em vá-
rios estabelecimentos comerciais e 
instituições do concelho.

Mais e melhores 
transportes
Com a entrada em vigor do passe 

Navegante, que reduziu o valor do 
passe, mais pessoas passaram a uti-
lizar os transportes públicos. No 
entanto, também se verificou o au-
mento do fluxo de veículos nas áre-
as envolventes das estações, devido 
à falta de opções de transportes de 
ligação. 

«Fora das horas de ponta, quem 
chega às 21 horas e não tem trans-
porte para chegar a casa rapida-

mente, utiliza o carro. e junto às 
estações da Fertagus, que são em 
zonas urbanas, deixa-o estacio-
nado nos lugares dos moradores 
para fugir aos preços elevados dos 
parques de estacionamentos do 
comboio, provocando inúmeras si-
tuações de estacionamento desor-
denado», explicou António Freitas.

por um lado, há desinvestimen-
to nos transportes públicos, por 
outro, existem parques de esta-
cionamento com lugares vagos ou 
mesmo encerrados: «os parques 
da Fertagus estão vazios, ao aban-
dono. Quanto à transtejo, existem 
1900 lugares de estacionamento 
e é ocupado apenas um quarto», 
alertou António Freitas.

outra questão levantada pela co-
missão de utentes é o porquê de 

haver tratamento discriminatório 
dentro da Área Metropolitana de 
Lisboa, uma vez que existem par-
ques gratuitos em alguns municí-
pios. Defendem ainda que «todos 
os concelhos tenham a possibili-
dade de gerir os seus espaços de 
acordo com as necessidades e a re-
alidade urbana de cada um».

Estacionamentos 
gratuitos
Já há algum tempo que a Câmara 

Municipal do Seixal e as juntas de 
freguesia têm tentado resolver esta 
questão, segundo revelou Joaquim 
Santos: «temos tentado, quer junto 
do Governo, quer junto da Fertagus 
e da transtejo, ficar com a gestão 
dos parques de estacionamento e 
torná-los gratuitos para a popula-

ção, mas não têm sido sensíveis a 
esta nossa pretensão, pois não que-
rem abdicar de uma receita para 
resolver esta situação».

Quanto à melhoria da oferta, o 
autarca disse: «Já conseguimos o 
novo sistema de passe social inter-
modal, agora queremos mais trans-
portes para servir a população».

Bruno Dias saudou a iniciativa e 
a vontade municipal em tornar os 
parques de estacionamento gra-
tuitos: «Só demonstra que há uma 
visão integrada do território e uma 
visão transversal das respostas 
que devem ser encontradas para 
os transportes e a mobilidade das 
pessoas, encarando-os como um 
serviço que contribui para o desen-
volvimento e qualidade de vida.» n

Assine este documento em peticaopublica.com

Petição pública por estacionamento 
gratuito e melhores transportes

O Conselho Metropolitano de 
Lisboa, órgão deliberativo da Área 
Metropolitana de Lisboa, reuniu-
-se no dia 8 de novembro, numa 
sessão em que esteve presente 
Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal.
Foi debatida a necessidade de lan-
çar, até ao final deste ano, o con-
curso público do novo sistema de 

transporte público coletivo rodo-
viário de passageiros. «Este novo 
sistema a ser implementado em 
2021 vai resultar num aumento de 
oferta de 45 por cento na AML e 65 
por cento no concelho do Seixal», 
afirmou o autarca. No dia 28 de 
novembro, houve nova reunião, 
em que foram aprovados o Plano e 
Orçamento da Área Metropolitana 

de Lisboa para 2020 no valor de 
107 milhões de euros, sendo quase 
a totalidade do valor destinada à 
área dos transportes. O novo siste-
ma de transporte público rodoviário 
de passageiros está em destaque, 
bem como a implementação de 
uma plataforma tecnológica inova-
dora e a revisão do Plano de Ação 
de Mobilidade Urbana Sustentável.

Encontra-se a decorrer uma petição pública por parques de estacionamento gratuitos e por mais e melhores transportes, indo 
ao encontro do que tem sido defendido pela Câmara Municipal do Seixal. A autarquia tem tentado, quer junto do Governo, quer 
junto da Fertagus e da Transtejo, ficar com a gestão dos parques de estacionamento e torná-los gratuitos para a população. 
No entanto, não tem havido resposta positiva por parte das entidades.

Reunião do Conselho Metropolitano de Lisboa
Mais investimento nos transportes em 2020

Joaquim Santos e Maria João Macau, presidente e vereadora 
da Câmara Municipal do Seixal, assinaram a petição da comissão 
de utentes de transportes, representada por António Freitas 
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Uma diferente organização do 
estado, um novo modelo de desenvolvimento 
e um novo regime de financiamento local são 
fundamentais para um futuro melhor para 
todos e para um Portugal diferente. esta foi 
a ideia principal que saiu do XXiV Congresso 
da associação nacional de municípios 
Portugueses.

 Cerca de 800 delegados participaram 
no encontro que decorreu nos dias 29 e 
30 de novembro em Vila real, sob o tema 
«descentralizar. regionalizar. melhor 
Portugal».

a regionalização foi um dos temas em dis-
cussão e, na resolução final, os congressistas 
propõem a «criação de regiões administrati-
vas em Portugal», considerando que, «com le-
gitimidade democrática, são um instrumento 
fundamental para uma política de desenvol-
vimento regional que prossiga objetivos de 
coesão, competitividade e equidade».

esta também foi uma das questões de-
fendidas por Joaquim Santos, presidente da 
Câmara municipal do Seixal, que participou 
neste encontro. O autarca considera que a re-
gionalização é essencial não só para o desen-
volvimento do país, mas para uma verdadeira 
descentralização de competências do estado 
para as autarquias.

na sua intervenção, deu destaque à trans-
ferência da responsabilidade dos cuidados de 
saúde do estado para o Poder Local.

Joaquim Santos coloca dúvidas «sobre a 
mais-valia de ser a autarquia a construir, gerir 
ou manter equipamentos de elevado nível 
de especialização, bem como gerir parte das 
equipas de trabalhadores» das unidades de 
saúde. 

Quanto ao financiamento e aos recursos 
para as autarquias, «são insuficientes, como o 
demonstram os mapas de caracterização dos 
custos de cada uma das unidades de saúde a 
transferir».

Perante os reduzidos valores para o funcio-
namento, manutenção e conservação destas 
unidades de saúde, nomeadamente para o 
concelho do Seixal, «ganha força a ideia de 
que não estamos perante uma transferência 
de competências, mas sim uma transferência 
de encargos», disse Joaquim Santos.

Por tudo isto, considera que «um processo 
de descentralização não se resume à transfe-
rência de competências entre a administra-
ção central e local» e implica sim «a preserva-
ção da autonomia administrativa, financeira, 
patrimonial, normativa e organizativa interna 
das autarquias locais», bem como «a adequa-
ção dos meios às necessidades».

«descentralizar sim, mas em benefício das 
populações, pela nossa saúde», disse o presi-
dente da Câmara municipal do Seixal. n

a aSSembLeia intermunicipal 
da associação de municípios da região 
de Setúbal (amrS) reuniu-se no dia 25 
de novembro, na cidade sadina, tendo 
aprovado as Grandes Opções do Plano e 
Orçamento para 2020. 

em representação da Câmara mu-
nicipal do Seixal estiveram o seu pre-
sidente, Joaquim Santos, e o verea-
dor Joaquim tavares, do Pelouro do 
ambiente, bem-estar animal, Serviços 
Urbanos e Proteção Civil. 

Para 2020, a amrS vai reforçar o tra-
balho em torno do desenvolvimento do 
território e submeter a candidatura da 
arrábida a reserva da biosfera. 

O processo de transferência de com-
petências para as autarquias exigirá da 
amrS um acompanhamento profundo 
e exigente, sobretudo em relação à edu-
cação. 

Serão continuados os projetos in-
termunicipais que dão visibilidade ao 
trabalho dos municípios da região, co-
mo o festival Liberdade, o encontro de 
Leitura Pública, os Jogos do futuro, o 
projeto Kid’s Guernica, a Quinta de São 
Paulo, através dos conventos e da quin-
ta pedagógica, o museu de arqueologia 
e etnografia do distrito de Setúbal. 
em 2020, será organizado o encontro 
regional da Cultura. 

Serão ainda aprofundados os proje-
tos Plano estratégico intermunicipal 
para a formação e Qualificação Pro-
fissional e Setúbal – Península digital.

Encontro sobre educação
«Uma região, Um Projeto… educar 

na Comunidade» foi o tema do encontro 
organizado pela amrS, no dia 26 de no-
vembro, em alcácer do Sal, que reuniu 
cerca de 140 participantes. 

a vereadora maria João macau, do 
Pelouro da educação da Câmara muni-
cipal do Seixal, participou na iniciativa. 

na abertura do encontro, o presiden-
te da amrS, rui Garcia, realçou o papel 
da educação enquanto «elemento de 
transformação e emancipação» e de-
fendeu a sua universalidade. O autar-
ca denunciou ainda a forma como tem 
decorrido o processo de transferência 
de competências do Governo para os 
municípios, «sem o necessário envolvi-
mento da comunidade educativa e das 
autarquias». 

aprofundar e valorizar o conhe-
cimento dos projetos educativos mu-
nicipais e intermunicipais, enquanto 
projetos de contexto, propiciadores 
de condições de promoção do sucesso 
educativo e contribuir para a constru-
ção da identidade regional, nos planos 
educativo, cultural e social, foram os 
objetivos do encontro. n

Congresso da associação nacional 
de municípios Portugueses
Regionalização 
é essencial para 
o desenvolvimento 
do país

associação de municípios 
da região de Setúbal
Municípios aprovam 
as Grandes Opções 
do Plano e Orçamento 
para 2020

Uma verdadeira 
descentralização 
de competências 
implica a autonomia 
administrativa, 
financeira 
e organizativa 
das autarquias

Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, participou na iniciativa Intervenção do presidente da Câmara Municipal do Seixal
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Rua do Sol, Quinta das Laranjeiras
Obra de pavimentação
A Rua do Sol, na Quinta das Laranjeiras, em Fernão Ferro, foi pavimentada pela 
Câmara Municipal do Seixal, proporcionando melhores condições de circulação na-
quela via.

Ruas Bento de Moura Portugal e das Oliveiras
Obras de pavimentação
A Câmara Municipal do Seixal procedeu à pavimentação na Rua Bento de Moura 
Portugal e na Rua das Oliveiras, nos Foros de Amora, numa extensão de 1212 metros.
Foi ainda repavimentada a rotunda existente no cruzamento da Avenida Libertadores 
de Timor Lorosae com a Rua Bento de Moura Portugal.
Estas ruas tinham uma pavimentação provisória, colocada após a remodelação da 
rede de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais no local. Após uma 
intervenção desta natureza, o piso acaba por abater, pelo que não se pôde proceder 
desde logo à pavimentação definitiva.

Avenida da Liberdade, Fernão Ferro
Requalificação do espaço público
Prossegue a requalificação do espaço público em Fernão Ferro, com execução de pas-
seios na Avenida da Liberdade, para melhorar o percurso pedonal existente.
Esta requalificação do espaço público decorre no âmbito da intervenção do Gabinete 
de Participação da Câmara Municipal do Seixal em Fernão Ferro.

33 775

          95 000  
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Estaleiro de obra, demolições e limpeza
Construção do Hotel Mundet
As obras de construção do Hotel Mundet já começaram.
Depois da montagem do estaleiro de obra e vedação do limite da intervenção, inicia-
ram-se as demolições. 
Está a proceder-se atualmente à limpeza do local para se iniciar a colocação de an-
daimes para proteção e salvaguarda dos peões.
Esta obra insere-se na estratégia de qualificação e revitalização do espaço da antiga 
fábrica Mundet e constitui uma oferta de alojamento de qualidade para responder à 
crescente procura turística.

Rua Cesário Verde
Requalificação do jardim 
do Alto do Moinho
Encontra-se em execução a empreitada de requalificação do espaço verde e do esta-
cionamento na Rua Cesário Verde, Alto do Moinho. 
Trata-se da requalificação do espaço existente, através da execução de novos espaços 
para estacionamento ao longo da Rua Cesário Verde, renovação de muretes, rebaixa-
mento de lancis nas zonas de passadeiras, reformulação dos passeios em redor e no 
interior do espaço verde.

Espaço de recreio canino
Construção do Parque Canino de Amora
A Câmara Municipal do Seixal está a construir um Parque Canino em Amora. Situa-se 
na Rua Raúl Proença, junto à Escola Básica Quinta do Conde de Portalegre.
A intervenção irá requalificar um terreno municipal com cerca de 1360 m2 e inclui a 
recuperação do passeio em calçada e a criação de novas caldeiras para plantação de 
árvores.
A área será vedada com compartimentação interna para o recreio exclusivamente 
canino. Este espaço, revestido com areia, é constituído por um complexo de cinco 
equipamentos em madeira que visa estimular o exercício dos animais. 
Haverá ainda uma zona de estadia destinada aos donos dos animais, onde serão colo-
cados bancos e um bebedouro. 
Prevê-se a conclusão da obra para janeiro de 2020.

          81 000  

          47 980  
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Câmara municipal aprova tomada de posição
Estacionamento gratuito 
para a população

A Câmara Municipal do Seixal quer os parques de estacionamento da 
Fertagus e da Transtejo ao serviço da população e dos utentes, segundo a 
tomada de posição aprovada na reunião de 4 de dezembro. 
Além do total desaproveitamento dos parques de estacionamento nas 
cinco interfaces de transportes no concelho, com a entrada em vigor do 
novo modelo de passe social intermodal, aumentou o fluxo de veículos 
nas áreas envolventes das estações, congestionando a circulação auto-
móvel e provocando o estacionamento desordenado nos espaços públi-
cos, ao mesmo tempo que há parques de estacionamento com lugares 
vagos ou mesmo encerrados.
O município tem desenvolvido diligências junto do Governo e das conces-
sionárias no sentido da utilização dos parques dos estacionamentos das 
interfaces, mas ainda não obteve resposta positiva. Daí que a tomada de 
posição exorte o Governo a intervir no processo, para reduzir os preços 
praticados nesses parques de estacionamento, concretizando uma me-
dida de incentivo à utilização dos transportes públicos.
Ainda no plano da mobilidade, a autarquia aprovou na reunião a aqui-
sição de três novos miniautocarros elétricos urbanos de passageiros, 
um investimento de cerca de 780 mil euros, no âmbito do Programa 
Laboratório Vivo para a Descarbonização.

Estacionamento condicionado
Um dos problemas criado pelos preços exagerados praticados nos par-
ques de estacionamento da Fertagus e da Transtejo tem que ver com a 
elevada procura de estacionamento nas áreas residenciais, afetando 
moradores e comerciantes.
Para tentar minimizar os impactos do estacionamento desordenado, a 
Câmara Municipal do Seixal criou áreas de estacionamento condicio-
nado junto das interfaces da Fertagus. Numa primeira fase, na Quinta 
da Mata e na Quinta da Marialva, em Corroios, e, numa segunda fase, 
na Urbanização da Quinta de Santa Rita, na Torre da Marinha, e na sua 
envolvente. A autarquia está ainda a criar zonas de estacionamento livre 
junto à Urbanização da Quinta de Santa Rita para aumentar os lugares de 
estacionamento (ver texto em baixo).

A Câmara Municipal do Seixal está a criar uma zona de estacionamento 
livre na Avenida Marechal Gomes da Costa, na Torre da Marinha com 60 
lugares, três deles para mobilidade reduzida.
Esta intervenção está a ser realizada no âmbito da implementação de 
estacionamento condicionado na Urbanização Quinta de Santa Rita, de 
forma que sejam proporcionados mais lugares de estacionamento para 
a população.

Avenida Marechal Gomes da Costa, 
Torre da Marinha
Criação de zona 
de estacionamento livre

Presidência
• Tomada de posição:  Pela colo-
cação dos parques de estaciona-
mento de apoio aos transportes 
públicos ao serviço da popula-
ção.
• Ata da  reunião extraordiná-
ria de 31 de outubro de 2019. 
Aprovação.
• Acordo  de  parceria  entre  o 
Município do Seixal e a Criar-T –
Associação de Solidariedade. 
Aprovação de minuta. Ratifi-
cação do despacho n.º 2466-
PCM/2019, de 20 de novembro.
• Execução do PDMS. Contratos 
de urbanização. Proposta para 
instrução dos contratos de ur-
banização a celebrar ao abrigo 
do artigo 82.º da Lei de Bases 
da Política Pública de Solos, de 
Ordenamento do Território e de 
Urbanismo, aprovada pela Lei 
n.º 31/2014, de 30 de maio). 
Aprovação.

Pelouro da Cultura,
Participação,
Habitação, Juventude 
e Desenvolvimento Social 
• Contratação pública. Concurso 
público internacional com publi-
cação no Jornal Oficial da União 
Europeia, para aquisição de equi-
pamentos de impressão, softwa-
re de gestão centralizada e res-
petivos serviços de manutenção 
e assistência técnica. Processo 
n.º CP 39/2019. Abertura de pro-
cedimento.
• Acordo de parceria da Estrutura 
de Atendimento a Vítimas de 
Violência Doméstica do Seixal 
e contrato-programa a celebrar 
com a Criar-T – Associação de 
Solidariedade. Comparticipação 
financeira.
• Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos da 

Arrentela. Contrato-programa e 
comparticipação financeira. 
• Associação Unitária de Refor-
mados, Pensionistas e Idosos de 
Paio Pires. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.
• Associação Unitária de Refor-
mados, Pensionistas e Idosos de 
Corroios. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.
• Programa Teclar. Associação 
RATO – Associação para a 
Divulgação Cultural e Científica. 
Contrato-programa e compartici-
pação financeira.
• Centro de Atividades Sociais 
de Miratejo. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.
•XXIV Festival de Música Moder-
na de Corroios’2019. Contrato- 
-programa e comparticipação fi-
nanceira.
• Fábrica da Igreja Paroquial da 
Nossa Senhora da Consolação. 
Contrato-programa e compartici-
pação financeira.
•  XII  Encontro  Intercultural 
Saberes e Sabores. Contrato- 
-programa e comparticipação fi-
nanceira.
•  XXXVIII  Encontro  de  Corais 
Alentejanos. Contrato-programa 
e comparticipação financeira.
• Conselho Local para o Desen-
volvimento de Miratejo. Contrato-
-programa e comparticipação 
financeira.  
• Plano anual de apoios às ins-
tituições de infância do conce-
lho do Seixal 2019. Contratos- 
-programa e comparticipações 
financeiras.
•  Plano  anual  de  apoio  de 
transportes 2019. Contratos-
-programa e comparticipações 
financeiras.
• Plano anual de apoio às asso-
ciações da área da deficiência 
2019. Contratos-programa e 

comparticipações financeiras.
• Normas e critérios de apoio ao 
movimento associativo cultural. 
Aprovação.

Pelouro do Ambiente, 
Bem-Estar Animal, 
Serviços Urbanos 
e Proteção Civil
• Contratação pública. Procedi-
mento de fornecimento de 3 mi-
niautocarros, através de acordo 
quadro para aquisição de au-
tocarros e miniautocarros elé-
tricos urbanos de passageiros. 
Aprovação.

Pelouro do Desporto, Obras
Municipais, Fiscalização 
e Trânsito
• Contrato-programa  a celebrar 
entre o Município do Seixal e 
o Núcleo do Sporting Clube de 
Portugal do Seixal. Museu Albano 
Narciso Pereira. Comparticipação 
financeira.
• Contrato-programa de desen-
volvimento desportivo a celebrar 
entre o Município do Seixal e o 
Amora Futebol Clube. Centro de 
Treinos. Comparticipação finan-
ceira.
• Contrato-programa de desen-
volvimento desportivo a cele-
brar entre o Município do Seixal 
e o Portugal Cultura e Recreio. 
Requalificação do polidesportivo. 
Comparticipação financeira.
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada do 
Complexo Desportivo do Clube 
Associativo de Santa Marta do 
Pinhal. Processo n.º DPMUDGUE-
04DP2016. Resolução contratu-
al. 

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

Deliberações da reunião de 4 de dezembro

          18 500  
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A AssembleiA municipal 
do seixal realizou a 5.ª sessão ex-
traordinária do ano, no dia 9 de 
dezembro, nos serviços Centrais 
da Câmara municipal do seixal. 
Durante a intervenção da popula-
ção, um munícipe mostrou preocu-
pação com as dificuldades que as 
pessoas com mobilidade reduzida 
enfrentam na utilização dos trans-
portes públicos.

No período antes da ordem 
do dia, foi aprovada a moção da 
CDU pela conclusão das obras na 
escola secundária João de barros.  
A vereadora maria João macau 
mostrou-se solidária com quem 
trabalha e estuda ao lado de um 
estaleiro de obra, já há 10 anos, in-
formando sobre as diligências da 
Câmara municipal do seixal junto 
do Governo para que este conclua 
a obra. 

Também da CDU foi aprovada 
a moção por parques de estacio-
namento ao serviço da população. 
Devido ao preço, os parques dos 
terminais fluvial e ferroviário re-
gistam ocupação reduzida, com 
estacionamento desordenado nas 
zonas envolventes. Tal como ex-
plicou Joaquim santos, a Câmara 
municipal do seixal pretende 
que na renegociação com o ope-

rador se retirem os parques da 
concessão ferroviária e, tal como 
aconteceu no montijo, o parque 
do terminal fluvial seja gerido pe-
la autarquia. «Não desistiremos. 
endereçámos ofícios aos ministros 
das infraestruturas e Ambiente, 
responsáveis pelas concessões».

Ainda da CDU foi aprovada a mo-
ção pela democratização da cul-
tura e o acesso à fruição e criação 
cultural que exige o financiamento 
da atividade cultural com pelo me-
nos 1 por cento do Orçamento do 
estado. igualmente aprovada foi 
a saudação da CDU sobre os 100 
anos da primeira norma da prote-
ção da maternidade. 

Do PsD foi aprovada a moção 
por mais justiça nos processos de 
contraordenação, no sentido de 
alterar práticas no que respeita à 
tramitação dos processos. O vere-
ador da Fiscalização, José Carlos 
Gomes, explicou que «de acordo 
com o regulamento municipal são 
elaborados autos e o transgres-
sor é notificado para apresentar 
defesa. O regulamento diminuiu 
a deposição ilícita de resíduos». 
Joaquim santos acrescentou que a 
autarquia também «realiza ações 
de sensibilização para promover a 
higiene e a limpeza urbana».

O grupo municipal do be apre-
sentou a moção «está na moda 
viver no seixal?», sobre os proje-
tos imobiliários para o concelho 
e os trabalhos para elaboração da 
estratégia local de Habitação e 
do Plano municipal de Habitação. 
manuela Calado, vereadora da 
Habitação, falou sobre os pedidos 
que chegam à autarquia. explicou 
que «se está a proceder ao levan-
tamento das necessidades habita-
cionais, para no prazo de 6 meses 
concluirmos a estratégia local de 
Habitação». 

Ainda neste período, foi apro-
vada a recomendação do Ps pelas 
transmissões online das reuniões 
de câmara e sessões da Assembleia 
municipal do seixal. 

No período da ordem do dia, a 
assembleia municipal reafirmou a 
deliberação já adotada de rejeição 
da transferência de competências 
da Administração Central para o 
município em 2020. Foram rejeita-
das as competências na gestão de 
áreas portuário-marítimas e das 
áreas protegidas, «por se consi-
derar necessária uma clarificação 
destas matérias». Recorde-se que 
o Governo aprovou 21 diplomas no 
âmbito da lei-quadro da transfe-
rência de competências, num pro-

cesso gradual de descentralização 
a ocorrer entre 2019 e 2021. 

Joaquim santos apontou o «ris-
co» de a transferência de compe-
tências ser «mera desresponsabi-
lização do estado», a que se junta o 
«agravamento das desigualdades 
entre autarquias locais».

No debate, o Ps discordou da de-
cisão do executivo, sugerindo «a 
aceitação destas duas áreas como 
uma experiência». O PsD afirmou 
que «o processo é uma manta de 
retalhos, sem transparência». O 
CDs considerou que os «diplomas 
não definem os meios e recursos». 
PsD e CDs abstiveram-se durante 
a votação.

Para o PAN, a transferência de 
competências «leva a um país a du-
as velocidades». Para o be, é «uma 
forma incoerente de fazer as coi-
sas. Os diplomas setoriais deve-
riam ser analisados globalmente, 
mas o Governo aprova-os a conta-

-gotas». Para a CDU, «as questões 
centrais não estão asseguradas, 
faltam trabalhadores e financia-
mento. O processo tem de garantir 
as funções sociais consagradas na 
Constituição». 

Joaquim santos disse que «a 
opção responsável é não aceitar 
perante o desconhecimento de 
recursos financeiros, humanos e 
patrimoniais a transferir, mesmo 
após a publicação dos diplomas» 
e acrescentou: «Não aceitamos 
experimentalismos perante uma 
matéria tão importante no que res-
peita à organização do estado e ao 
serviço à população. As incerte-
zas têm de ser esclarecidas, ao não 
aceitarmos temos mais força para 
lutarmos por uma descentraliza-
ção efetiva». n

Assembleia municipal do seixal de 9 de dezembro

Transferência de competências 
só com meios financeiros
A rejeição da transferência de competências que o Governo quer passar 
para os municípios marcou a 5.ª sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal do Seixal. Joaquim Santos afirmou que recusa assinar em 
branco, sem conhecer os recursos a transferir num processo que coloca 
em causa o serviço às populações.  

Para responder ao acréscimo 
de resíduos na quadra festiva, a 
Câmara Municipal do Seixal refor-
ça a recolha de resíduos dias 23 e 
24 de dezembro com quatro jorna-
das de recolha de monos. No dia 
26, a recolha de resíduos sólidos 
urbanos é reforçada com duas jor-
nadas e a recolha de monos com 
cinco jornadas. Nos dias 26, 27 
e 28, existirá reforço das equipas 
municipais para recolha de monos 

e limpeza de envolventes de con-
tentores e ecopontos.
De referir que a recolha convencio-
nal noturna de 24 para o dia 25 de 
dezembro será antecipada para as 
14 horas do dia 24, e a de 31 de de-
zembro para o dia 1 de janeiro será 
antecipada para as 14 horas do dia 
31. Nos dias 25 de dezembro e 1 
de janeiro, não serão realizadas 
recolhas diurnas. A recolha porta 
a porta não se realiza nos dias 23, 

24, 25 e 31 de dezembro e 1 de 
janeiro.
Para melhor gerir a recolha de re-
síduos e evitar a sobrelotação dos 
contentores, a autarquia apela à 
colaboração dos munícipes para a 
manutenção da higiene do espaço 
público, evitando depositar os resí-
duos durante estes períodos.    

Natal e Ano Novo
Recolha de resíduos
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Prosseguem as ações integradas de va-
lorização dos espaços públicos, uma iniciativa 
semanal da Câmara municipal do seixal, em que 
uma equipa multidisciplinar da autarquia atua em 
várias frentes numa só localidade.

o objetivo é intervir de forma concertada em 
áreas como a higiene e limpeza urbana, a recolha 
de resíduos sólidos urbanos, a salubridade, manu-
tenção e conservação urbana, a água e saneamen-
to, os espaços verdes, a iluminação pública, entre 
outras.

Desde o dia 16 de outubro, já se realizaram no-
ve ações de valorização, mais precisamente em 
Pinhal de Frades, redondos, rua Quinta do Conde 

(Corroios), Cruz de Pau, Casal do marco, Vale de 
Carros, Flor da mata, Quinta da Queimada e Paivas.

as ações foram acompanhadas por Joaquim 
santos, presidente da Câmara municipal do 
seixal, Joaquim Tavares, vereador do Pelouro do 
ambiente, Bem-estar animal, serviços urbanos 
e Proteção Civil, e José Carlos gomes, verea-
dor do Pelouro do Desporto, obras municipais, 
Fiscalização e Trânsito, que conversaram com os 
munícipes para saber a sua opinião sobre estas e 
outras iniciativas e recolher sugestões. n

ações de limpeza 
em nove locais do concelho

Valorização 
dos espaços 
públicos

Casal do Marco Cruz de Pau Flor da Mata, Fernão Ferro

Paivas Rua Quinta do Conde, Corroios Quinta da Queimada, Corroios

Vale de Carros, Arrentela Pinhal de Frades Redondos, Fernão Ferro
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A ApresentAção pú-
blica do plano Metropolitano 
de Adaptação às Alterações 
Climáticas da Área Metropolitana 
de Lisboa (pMAAC-AML) reali-
zou-se no dia 6 de dezembro, no 
Museu nacional dos Coches, em 
Lisboa. o plano prevê 50 medidas 
para a adaptação às alterações cli-
máticas que se preveem para as 
próximas décadas, nos 18 municí-
pios da AML. Joaquim santos, pre-
sidente da Câmara Municipal do 
seixal, esteve presente e assinou 
o Compromisso para a Adaptação 
às Alterações Climáticas.

o pMAAC-AML demorou dois 
anos a ser feito, com inúmeros 
estudos científicos e cerca de 40 
workshops que envolveram mais 
de duas mil pessoas. o documento 
revela que a temperatura média 
da região poderá subir 3,2 graus 

até 2100, com mais 35 dias muito 
quentes durante o ano e menos 
17,3 por cento de chuva. na se-
quência do aquecimento, a subida 
do nível do mar atingirá os estuá-
rios do tejo e do sado, com previ-
sões de cheias e inundações. 

Vulnerabilidades
e medidas
entre as medidas previstas para 

mitigar a situação, está a criação 
de mais sombras em meio urba-
no, através de árvores ou de telas 
e de ações de arrefecimento do 
espaço público, com a instalação 
de corpos de água e de sistemas de 
aspersão. 

A médio prazo, o setor da saú-
de humana tornar-se-á dos mais 
afetados, «com o aumento da mor-
bilidade e da mortalidade asso-
ciadas aos eventos extremos de 

calor, afetando sobretudo os gru-
pos vulneráveis: idosos e doentes 
crónicos», pode ler-se no pMAAC-
-AML. para responder a estas situ-
ações serão desenvolvidas ações 
de sensibilização para incremen-
tar a capacidade de autoproteção 
da população e serão reforçadas 
as respostas dos serviços de saú-
de e proteção civil, refere o docu-
mento.

o plano prevê também o agra-
vamento da vulnerabilidade em 
incêndios na serra da Arrábida 
(sesimbra e setúbal), nas áreas 
interiores sobretudo no concelho 
do Montijo e em áreas mais arbo-
rizadas localizadas na área cen-
tral da região (Lisboa, odivelas, 
Barreiro e seixal).

no plano estão previstas 16 
medidas para adaptar a região às 
secas, entre elas a reutilização da 

água consumida no exterior, dez 
ações para mitigar os efeitos da 
subida do nível das águas do mar 
e oito para adaptar os municípios 
ao aumento das cheias e inunda-
ções. A conferência culminou com 
a assinatura do Compromisso 
para a Adaptação às Alterações 
Climáticas pelos presidentes de 
câmara dos 18 municípios da 
AML. 

Conhecer, capacitar 
e planear
Joaquim santos mostrou satis-

fação com o plano que responde 
a três desafios: conhecimento 
para perceber como o clima vai 
evoluir, capacitação para preparar 
as instituições e o planeamento 
com mecanismos para concreti-
zar a adaptação. são acautelados 
quatro riscos: temperatura, subi-

da do nível da água do mar, secas, 
cheias e inundações». segundo o 
autarca, o município do seixal está 
preparado com instrumentos de 
planeamento para mitigar estes 
fenómenos: «com o plano Diretor 
Municipal de 2.ª geração e a Carta 
Municipal do Ambiente que moni-
toriza 13 áreas», referiu.

Quanto ao pMAAC-AML, o au-
tarca acrescentou «com este 
instrumento transversal, a AML 
capacita-se para em conjunto 
intervir sobre os fenómenos cli-
máticos extremos», mas lembrou 
que os municípios não conseguem 
responder aos desafios sozinhos, 
«o passo seguinte é discutir as li-
nhas de financiamento do estado 
para concretizar estas medidas 
num trabalho entre poder Central 
e Local». n

plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas

Região avança com 50 medidas 
para travar fenómenos extremos 

Miratejo
Manutenção da arborização 
urbana

No âmbito da manutenção da arborização urbana municipal, a 
Câmara Municipal do Seixal procedeu à poda de uma borracheira 
(Ficus elastica) na Alameda 25 de Abril, em Miratejo.
O objetivo foi proceder à contenção da copa e à redução de peso da 
borracheira, que está localizada em caldeira, assegurando o seu de-
senvolvimento saudável e equilibrado, de acordo com as conclusões 
do Fórum Seixal realizado com a população.

Autarcas e técnicos de várias entidades da Área Metropolitana de Lisboa participaram no evento Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal,
assinou o Compromisso para  a Adaptação às Alterações Climáticas
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Intervenção na Escola Básica Nun’Álvares
Mural de Smile valoriza 
património, cultura e educação

Localizado na Rua Paulo da Gama, nas Cavaquinhas, o muro exterior 
da Escola Básica Nun’Álvares recebeu uma intervenção de Smile, 
talentoso artista português de street art e graffiti. O resultado foi inau-
gurado no dia 21 de novembro e contou com a presença do writer, 
assim como de Maria Paula Coito, diretora do agrupamento que o 
estabelecimento escolar integra, e de Manuela Calado, vereadora da 
Juventude e da Cultura da Câmara Municipal do Seixal.
Ivo Santos, Smile1art no Instagram, já assinou diferentes trabalhos 
artísticos no Seixal, tendo participado na 1.ª edição do projeto À 
Babuja – Festival de Street Art do Seixal, em 2018, e sendo um nome 
assíduo no Seixal Graffiti. Manuela Calado explica que «esta é uma 
arte urbana que deve ser vista por todos» e refere que «esta escola, 
que tem um projeto educativo singular, mereceu esta obra, realizada 
com o envolvimento dos alunos e da restante comunidade escolar».
A diretora do agrupamento Nun’Álvares explica o «orgulho e prazer 
em partilhar uma obra deste artista», salientando ainda que «a 
Câmara Municipal do Seixal abraçou imediatamente o projeto, valo-
rizando a educação e a arte e beneficiando o nosso território, para a 
comunidade educativa, mas também para toda a população».
Nesta intervenção, Smile trabalhou ao longo de uma extensão de 92 
metros, desenvolvendo temas alusivos ao património natural e histó-
rico do concelho, casos da fauna avícola, das chaminés da Wicander 
e da Mundet ou da atividade dos carpinteiros de machado, profissão 
tradicional do Seixal. Durante as duas semanas que durou o trabalho, 
o writer promoveu igualmente três workshops com alunos.
Smile considera o «desafio gigante» por ser feito numa escola básica 
com alunos que têm «as ideias à flor da pele». Conta ainda que «a 
interação com os alunos foi muito boa» e  revela que «um dos miúdos 
guardou as luvas do workshop e tem-nas dentro de uma moldura. O 
que para mim tem um significado grande e deixa-me feliz», sublinha.

Foram atribuídas 10
bolsas de estudo a alunos do en-
sino superior no valor total de  
12 500 euros e a 20 alunos do en-
sino secundário no valor total de  
15 000 euros, relativas ao ano leti-
vo 2019-2020.

os certificados de atribuição 
das bolsas foram entregues por 
Joaquim santos, presidente da 
Câmara municipal do seixal, e por 
maria João macau, vereadora do 
pelouro da Educação da autar-
quia. também estiveram presen-
tes manuel Carvalho, da união das 
Freguesias do seixal, arrentela e 
aldeia de Paio Pires, representan-
tes de escolas do concelho, alunos e 
as suas famílias.

segundo explicou Joaquim san-
tos, o objetivo desta medida «é 
apoiar estudantes com um percur-
so escolar de mérito residentes no 
concelho do seixal», acrescentan-
do: «todos sabemos que há, cada 
vez mais, aquela ideia de quem tem 
poder económico consegue ir mais 
longe em termos de estudos e co-
nhecimentos. Não concordamos, 
entendemos que qualquer cidadão 
deve poder atingir o máximo das 
suas potencialidades e, por isso, da-
mos este apoio, que é apenas uma 
ajuda, mas que esperamos possa 
contribuir para o sucesso do vosso 
percurso escolar.»

o autarca deixou uma palavra de 
estímulo a todos os alunos, assegu-

rando que, no concelho do seixal, 
a educação é uma prioridade, área 
em que este ano foram investidos 
mais de 6 milhões de euros pela 
Câmara municipal do seixal.

Os bolseiros
Elsa soares, antiga bolseira 

universitária, é hoje médica no 
Hospital de setúbal, na especiali-
dade de nefrologia. salientou a im-
portância da atribuição das bolsas 
de estudo como contributo para o 
orçamento familiar, mas também 
«como motivação extra para os alu-
nos de forma que continuem a lutar 
pelos seus sonhos».

Gonçalo Cavaco é bolseiro do en-
sino superior, está no 3.º ano do 
curso de enfermagem. Considera 
que a atribuição das bolsas «moti-
va-nos para continuar os estudos 

e ajuda nos encargos financeiros».
Já miguel martins, que está no 

ensino secundário, explicou que se 
esforçou por ter boas notas «por-
que são os meus objetivos e acho 
que os tenho de cumprir».

 ana rosa é mãe de Catarina, uma 
menina com síndrome de down 
cujos resultados escolares a coloca-
ram entre os bolseiros: «a Catarina 
é uma menina diferente, e então é 
bom ver que ela consegue atingir os 
seus objetivos, e até ultrapassá-los 
de certa forma. depois, monetaria-
mente, é uma grande ajuda».

No final da cerimónia, as famí-
lias puderam participar num ateliê 
de patchwork, uma das atividades 
promovidas pela oficina de artes 
manuel Cargaleiro. n

alunos distinguiram-se pelo mérito escolar

Autarquia atribuiu 
30 bolsas de estudo

A Câmara Municipal do Seixal atribuiu 30 bolsas de estudo a alunos 
do concelho que se distinguiram pelo mérito escolar. A atribuição 
das bolsas realizou-se numa cerimónia que decorreu no dia 6 de 
dezembro, na Oficina de Artes Manuel Cargaleiro.
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Em Corroios, a comuni-
dade educativa percorreu as ruas 
no dia 11 de dezembro para exigir 
a conclusão das obras na Escola 
secundária João de Barros, situa-
ção que se arrasta há 10 anos.  

Alunos, professores, funcio-
nários e autarcas exigiram ao 
Governo uma intervenção ur-
gente, uma vez que os estudantes 
continuam a ter aulas em conten-
tores. os alunos dizem não aguen-
tar mais, como testemunha Filipe 
Castanheira: «chove nos conten-
tores onde temos aulas, o mobili-
ário está degradado e para termos 
aulas de Educação Física temos 
de passar a linha do metro por-
que não temos pavilhão despor-
tivo. o Governo tem de avançar já 
com a obra». opinião secundada 
por Gonçalo Alves: «estamos a lu-

tar por uma escola melhor, não 
aguento mais ter aulas dentro de 
contentores». 

A professora maria Figueiredo 
desabafa: «cada dia que passa é 
mais difícil ensinar. o que temos 
é alunos sensacionais que me-
reciam condições de aprendiza-
gem». Por sua vez, José Lourenço, 
da associação de pais, refere: 
«queremos que os nossos filhos 
tenham as melhores condições 
para estudar ». 

António Carvalho, diretor do 
Agrupamento de Escolas João de 
Barros, considerou ser uma ma-
nifestação justa: «10 anos e dois 
empreiteiros depois do início das 
obras, é necessário encontrar 
uma solução. mesmo que seja ex-
cecional é para um caso excecio-
nal».

Joaquim santos, presidente da 
Câmara municipal do seixal, re-
forçou que «é inadmissível, quan-
do se defende a escola pública e 
educação com direitos, haver uma 
escola nas condições da escola 
João de Barros». A câmara munici-
pal tem ao longo de 10 anos «sina-
lizado a questão junto dos quatro 
governos que já nos governaram. 
Enviámos mais um ofício ao mi-
nistro da Educação para uma 
reunião, tudo iremos fazer para 
que as obras sejam retomadas e 
concluídas».

Escola a meio gás
outra das escolas em que alu-

nos e professores vieram para a 
rua foi na Escola secundária Dr. 
José Afonso, num protesto para 
exigir ao Governo a colocação de 

mais funcionários, que decorreu 
no dia 12 de dezembro.

A escola conta com 12 funcio-
nários para um universo de 1300 
alunos. A falta de pessoal faz com 
que haja estudantes sem aulas, 
que alunos do ensino profissional 
tenham de repor aulas nas férias 
e que alunos com necessidades 
educativas especiais não tenham 
acompanhamento permanente.

Uma das alunas em protesto foi 
Daniela Fernandes: «existem tar-
des em que funcionamos com 3 
funcionários, o que leva ao fecho 
de pavilhões e a perdermos aulas. 
Desde o início do ano que a biblio-
teca não abre. onde está o nosso 
futuro?», questiona.  

A professora Lúcia soares afir-
ma: «os serviços fecham por seto-
res para não prejudicar sempre os 

mesmos, sem pessoal não docen-
te funcionamos a meio gás. Ao que 
acresce a idade avançada dos que 
permanecem e fazem um esforço 
redobrado».

A vereadora da Educação, ma-
ria João macau, esteve presente e 
mostrou a sua preocupação, sa-
lientando que é importante defen-
der uma escola pública inclusiva e 
de qualidade, impossível de exis-
tir com a falta de funcionários. «As 
escolas não realizam as atividades 
e os alunos são prejudicados». o 
mais grave é que «há muito que o 
ministério da Educação conhece 
o problema, e as dificuldades no 
cumprimento dos rácios estipu-
lados. A tutela deve avançar com 
os concursos a tempo da abertura 
dos anos letivos e fazer o investi-
mento público necessário». n

manifestações nas escolas secundárias João de Barros e Dr. José Afonso 

Comunidade educativa e autarquia 
reivindicam escolas com condições 

A Escola Secundária Manuel 
Cargaleiro (ESMC), que tem o le-
ma «Cidadania global: comunicar 
é estar no mundo com o mundo», 
assinalou os 34 anos. De 25 a 29 
de novembro, foram várias as ini-
ciativas que a escola promoveu 
para os alunos: demonstração de 
capoeira, oficinas de expressão 
dramática, laboratórios abertos 
de biologia e geologia, entrega de 

diplomas do quadro de mérito e a 
apresentação do livro As Ideias de 
Um Jovem, da autoria do ex-aluno 
da ESMC Pedro Sá Gomes. 
A finalizar as comemorações, reali-
zou-se no dia 29 de novembro um 
jantar que contou com a presença 
da vereadora da Educação, Maria 
João Macau, em representação 
da Câmara Municipal do Seixal. A 
autarca afirmou que «a missão da 

escola é dar uma sólida formação 
aos jovens para que se integrem 
num mundo global em constante 
mudança». Destacou ainda o pro-
jeto educativo da escola, «cujas 
prioridades são o sucesso acadé-
mico e a formação de cidadãos 
socialmente ativos».

Um projeto educativo de sucesso 
Escola Secundária Manuel Cargaleiro fez 34 anos

A Câmara Municipal do Seixal juntou-se aos protestos dos alunos das escolas secundárias João de Barros e Dr. José Afonso 
que exigiram ao Governo mais condições de aprendizagem. A retoma das obras, salas de aulas com condições estruturais 
e materiais e a colocação de mais funcionários foram reivindicações a unir muitas vozes.

O presidente da câmara, a vereadora do Pelouro da Educação e a deputada Paula 
Santos participaram nos protestos na Escola Secundária João de Barros

O protesto na Escola Secundária Dr. José Afonso contou com a presença  
da vereadora do Pelouro da Educação, Maria João Macau
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A AldeiA Natal do Seixal 
2019 abriu portas a 30 de no-
vembro e vai continuar a trazer o 
espírito da época à população do 
concelho até dia 29 de dezembro. 
Com entrada gratuita e animação 
garantida, a iniciativa permitiu co-
nhecer o Pai Natal, participar no 
ateliê mágico dos duendes, viajar 
no carrossel de Natal parisiense, 
embalar-se no baloiço mágico ou 
deslizar na pista de gelo. 

A iniciativa inclui ainda um 
comboio que atravessa o núcleo 
urbano do Seixal e permite desco-
brir as iluminações natalícias e um 
mercado relativo à quadra, onde 
é possível provar as mais diver-
sas iguarias gastronómicas, assim 
como comprar um presente entre 
uma oferta variada de produtos 
artesanais. 

igualmente presente, a Câmara 
Municipal do Seixal faz-se repre-
sentar num espaço institucional 
que acolhe igualmente a liga 

Portuguesa Contra o Cancro, a 
ANPAR – Associação Nacional de 
Pais e Amigos Rett e a Associação 
Pata d’Açúcar. A autarquia partici-
pa ainda com o Centro de Recolha 
Oficial de Animais de Companhia 
do Seixal, promovendo a adoção 
responsável.

desde a abertura, a Aldeia Natal 
tem estado muito animada. Pelos 
passeios de varino e no comboio 
de Natal, mas sobretudo pelas 
muitas visitas diárias realizadas 
por instituições sociais e escolas 
do ensino básico do concelho. 
estas visitas foram acompanha-
das por Joaquim Tavares, Manuela 
Calado, José Carlos Gomes e Maria 
João Macau, vereadores da câmara 
municipal, que quiseram partilhar 
a magia do Natal com as muitas 
crianças e jovens que visitaram o 
espaço.

Chegada do Pai Natal
Após uma longa viagem de tre-

nó e para deixar repousar as re-
nas até à atarefada madrugada 
de 25 de dezembro, o Pai Natal 
chegou à Aldeia Natal de barco. 
Acompanhado por cinco optimists 
da Associação Naval Amorense, o 
bom velhinho navegou no varino 
Amoroso e desembarcou na Aldeia 
Natal para auxiliar o presidente da 
Câmara Municipal do Seixal com 
a distribuição de saquinhos com 
chocolates às crianças que, acom-
panhadas dos familiares, compa-
receram na festa, no dia 7 de de-
zembro.

O momento foi assinalado com 
o acender das luzes da Árvore de 
Natal e com fogo de artifício. Após 
o momento inaugural, Joaquim 
Santos visitou a Aldeia Natal, 
acompanhado por outros eleitos 
do Poder local e contactou com a 
população.

«decidimos fazer esta iniciativa 
há já alguns anos de modo que as 
crianças e suas famílias tenham 

Pai Natal ajudou Joaquim Santos a distribuir prendas às crianças

Magia e diversão na Aldeia Natal do Seixal

«Judeu» é o nome do doce vencedor 
do Concurso de Doçaria de Natal 
promovido pela Câmara Municipal 
do Seixal, com o objetivo de promo-
ver a doçaria tradicional da época 
natalícia. O resultado foi divulgado 
no dia 14 de dezembro, na Aldeia 
Natal do Seixal.
Feito com ovos, açúcar, amêndoa e 
massa folhada, a iguaria tem como 
ingrediente indispensável a sabe-
doria de Mariana Perpétua Pereira 

Fernandes, vencedora do primeiro 
prémio no valor de 500 euros em 
cartão, atribuído pela autarquia. 
Entre os 18 doces a competição, 
foi ainda distinguida a pavlova ti-
ramisu, da autoria de Alexandra 
Loureiro, cuja receita se quer bem 
guardada e não pode ser divulgada. 
O doce mereceu o Prémio Turismo, 
atribuído pela Entidade Regional 
de Turismo da Região de Lisboa, 
que consistiu numa noite para 2 

pessoas no Hotel Vila Galé Estoril.
Aberto a pastelarias e padarias, do-
ceiros particulares e representan-
tes de associações e coletividades, 
o concurso de doçaria contou com 
saber e arte de doceiros de excelên-
cia, entre profissionais e amadores, 
e teve ainda a concurso bolos, na-
tas dos céus, azevias, arroz doce, 
sonhos e pão de ló, entre outros.

Concurso de Doçaria de Natal promove doces e doceiros
Judeu e pavlova tiramisu distinguidos no certame
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Pai Natal ajudou Joaquim Santos a distribuir prendas às crianças

Magia e diversão na Aldeia Natal do Seixal
uma iniciativa em que possam 
em conjunto celebrar o Natal», 
explicou o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal na interven-
ção que dirigiu às muitas centenas 
de pessoas presentes.

Joaquim Santos, presidente 
da câmara, enfatizou ainda que 
«infelizmente este é o 12.º ano 
que assinalamos esta quadra 
com a realização do espetáculo 
Mais Um Natal sem o Hospital no 
Seixal (ver pág. 17), em que nos 
associamos mais uma vez à luta 
das populações por uma unida-
de hospitalar no concelho e por 
um melhor Serviço Nacional de 
Saúde». O autarca expressou ain-
da os desejos de «um bom Natal 
e de um excelente ano de 2020», 
assegurando que a autarquia está 
empenhada «em demonstrar uma 
vez mais porque é que o Seixal está 
na vanguarda do desenvolvimen-
to promovido pelo Poder Local no 
país». n

PALCO DA ALDEIA 
NATAL DO SEIXAL
20 de dezembro, sexta-feira
20 horas / 22 horas 
– Exibição de Danças de Salão – 
Sociedade Musical 5 de Outubro
21 de dezembro, sábado
10.30 horas /12 horas 
– Aula Aberta de Tai 
Chi – Associação para o 
Desenvolvimento Sócio-Cultural 
e Desportivo de Belverde
15 horas – Grupo Coral 
Instrumental Além Terra
16 horas – Grupo Coral da ARIFA
17 horas – Aula de Ioga para 
Crianças – Shala – Academia 
de Yoga
22 de dezembro, domingo
14 horas – Demonstração 
de Karaté do Grupo Recreativo 
Santo António
15 horas – Grupo Coral 
Instrumental Recordar É Viver
15.45 horas – Grupo Alentejano 
da Associação Unitária 
de Reformados, Pensionistas 
e Idosos da Torre da Marinha
17 horas – Grupo de Cavaquinhos 
da Associação de Amigos 
do Pinhal do General
18 horas – Rancho Folclórico 
Honra e Glória de Arrentela
28 de dezembro, sábado
10.30 horas / 12 horas – Aula 
Aberta de Tai Chi – Associação 
para o Desenvolvimento Sócio-
Cultural e Desportivo de Belverde
18 horas – Grupo Coral 
e Instrumental Os Flamingos 
do Clube Recreativo e Desportivo 
das Cavaquinhas 
29 de dezembro, domingo
17 horas – Grupo Coral 
e Instrumental Ventos e Marés

TENDA INSTITUCIONAL
Praça da República
19 de dezembro, quinta-feira
14.30 horas/ 16.30 horas – 
Oficina Para, Escuta e  Pinta
21 de dezembro, sábado
10.30 horas/ 12.30 horas – 
Renas do Pai Natal
15 horas/19 horas  –
 Renas do Pai Natal

15 horas/19 horas  – 
Recicla e Brinca
22 de dezembro, domingo
10.30 horas/ 12.30 horas – 
Renas do Pai Natal
15 horas/18 horas  – 
Oficina Para, Escuta e  Pinta
15 horas/19 horas  – 
Recicla e Brinca
28 de dezembro, sábado
15 horas/17 horas  – 
Coroas de Reis
29 de dezembro, domingo
15 horas/18 horas  – 
Coroas de Reis

DUENDES DA ALDEIA
De segunda a quinta-feira
Das 9.30 às 10 horas – 
Parada de Abertura
Das 11 às 11.15 horas – 
Espetáculo dos Duendes
Das 16 às 16.15 horas – 
Espetáculo dos Duendes
Das 17 às 17.15 horas – 
Hora do Conto de Natal
De sexta-feira a domingo
Das 10.30 às 11 horas – 
Parada de Abertura
Das 11 às 11.15 horas – 
Hora do Conto de Natal
Das 12 às 12.15 horas – 
Espetáculo dos Duendes
Das 16 às 16.15 horas – 
Espetáculo dos Duendes
Das 17 às 17.15 horas – 
Hora do Conto de Natal
Dia 24 de dezembro
Das 9.30 às 10 horas – 
Parada de Abertura
Das 11 às 11.15 horas – 
Espetáculo dos Duendes
Das 15 às 15.45 horas – 
Hora do Conto de Natal
Dia 25 de dezembro
Das 14 às 14.30 horas – 
Parada de Abertura
Das 16 às 16.15 horas – 
Espetáculo dos Duendes 
Das 17 às 17.15 horas – 
Hora do Conto de Natal

Dias 21, 22, 23 e 27 de dezembro
Das 18 às 18.30 horas – 
Espetáculo Circense

Programa de animação variado

Judeu, doce vencedor do Concurso de Doçaria de Natal
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Mais de mil trabalhadores mu-
nicipais estiveram presentes no 
encontro de Natal promovido pe-
la Câmara Municipal do Seixal. O 
evento realizou-se nos Serviços 
Operacionais da autarquia, no 
dia 14 de dezembro, proporcio-
nando a todos um momento de 
convívio e de partilha, mas tam-
bém de união em torno de um 
projeto comum: um caminho de 
progresso, tendo sempre como 
primeiro objetivo a prestação de 
um serviço público de qualidade 
aos munícipes do concelho.
Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, es-
teve presente nesta iniciativa, 
acompanhado dos vereadores da 
autarquia.
Joaquim Santos agradeceu a to-
dos os trabalhadores «o seu em-
penho em prol do desenvolvimen-
to do município, tendo sempre 
como objetivo prestar um serviço 

público cada vez melhor».
O autarca lembrou que este «foi 
um ano difícil, um ano que co-
meçou sem orçamento municipal 
aprovado, pois foi rejeitado pela 
assembleia municipal» e só foi 
aprovado em setembro de 2019.
No entanto, «conseguimos cum-
prir todos os nossos objetivos», 
disse o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, dando como 
exemplo a implementação da re-
estruturação orgânica e o avanço 
nos processos do SIADAP, des-
tacando o trabalho realizado pe-
los trabalhadores dos Recursos 
Humanos.
Disse ainda que a Câmara 
Municipal do Seixal foi uma das 
cinco autarquias do país a avan-
çar com a opção gestionária, per-
mitindo a 940 trabalhadores a 
progressão na carreira este ano, 
com aumento salarial já no mês 
de dezembro. Avançou também 

que as Grandes Opções do Plano 
e Orçamento para 2020 incluem 
mais um milhão de euros para 
prosseguir com este plano de va-
lorizar os trabalhadores através 
de opção gestionária.
«Continuaremos juntos com o 
mesmo empenho a fazer desta 
uma das melhores câmaras mu-
nicipais do país. Um feliz Natal e 
feliz Ano Novo para todos», disse 
Joaquim Santos.

Foi em plena Aldeia Natal do Seixal 
que se realizou a festa de Natal da 
Associação dos Serviços Sociais dos 
Trabalhadores das Autarquias do 
Seixal (ASSTAS). A festa, dirigida aos 
filhos dos trabalhadores associados, 
realizou-se no dia 14 de dezembro, e 
contou com a presença do Pai Natal, 
das suas ajudantes e dos duendes. 
As crianças puderam assistir ao es-
petáculo dos duendes acrobatas e 
visitar a casa do Pai Natal, andar 
na minirroda panorâmica e viven-

ciar o espírito natalício. Foram ainda 
distribuídos presentes de Natal aos 
filhos dos trabalhadores e fichas pa-
ra todos os divertimentos da Aldeia 
Natal.
Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, vere-
adores da autarquia, Alfredo Mon-
teiro, presidente da Assembleia 
Municipal do Seixal, Almira Santos, 
presidente da direção da ASSTAS, e 
elementos dos órgãos sociais estive-
ram presentes nesta iniciativa.

Almira Santos desejou um bom 
Natal aos trabalhadores e suas fa-
mílias, «com mais direitos para todos 
no seu sapatinho».
Joaquim Santos destacou o papel 
social da ASSTAS, desejando a todos 
os trabalhadores um feliz Natal e um 
ano de 2020 «com muitas lutas, mas 
também com muitas conquistas».

Natal reúne eleitos e trabalhadores da câmara municipal
Convívio reconhece e reforça trabalho coletivo 
em prol de um serviço público de qualidade

Celebração na Aldeia Natal do Seixal
Festa de Natal para os filhos dos trabalhadores 
das autarquias
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Pelo 12.º ano consecuti-
vo, a tradição manteve-se, com a 
realização de Mais Um Natal sem o 
Hospital do Seixal no dia 14 de de-
zembro, na Sociedade Filarmónica 
União Seixalense, com o objetivo 
de reivindicar o direito da popu-
lação a cuidados hospitalares de 
proximidade e qualidade.

Um auditório repleto de gen-
te, representantes da comissão 
de utentes da saúde, órgãos au-
tárquicos do Seixal e Sesimbra e 
Plataforma Juntos pelo Hospital, 
das forças vivas e do movimento 
associativo concelhio unidos na 
reivindicação pela construção do 
equipamento de saúde, exigindo 
ao Governo que cumpra os com-
promissos assumidos. 

este ano, passaram pelo palco da 
União Seixalense os artistas locais, 
mostrando também a sua solida-
riedade com esta causa: Maria de 

lourdes, Fernando Viegas, Mário 
Barradas, Ricardo Mestre e Coro 
Vozes do Atlântico. 

A tarde prosseguiu com a 
atuação dos Brothers Soul – 
Tiago Mestre e Joana Mestre,  
Manuela Sameiro, David Ventura, 
eduardo Santana e Diana Soares. 

elisabete, Vítor Paulo, Banza, 
Anjos e David Antunes com con-
vidados completaram a jornada 
musical solidária. 

Não desistir
elisabete Gonçalves, da Comis-

são de Utentes da Saúde do Con-
celho do Seixal, garantiu que a es-
trutura «não vai desistir enquanto 
este hospital não for uma realidade 
e enquanto os outros equipamen-
tos de saúde necessários ao conce-
lho não forem construídos». 

Apesar de tantas promessas não 
cumpridas da parte dos vários go-

vernos, o otimismo persiste, por-
que «se não formos otimistas, não 
vamos conseguir! A luta é o cami-
nho», disse a dirigente e frisou que 
«é por isso que a comissão de uten-
tes arranja forças para lutar para 
termos melhores equipamentos 
de saúde para que a população do 
concelho tenha os cuidados de saú-
de necessários e dignos, conside-
rados um direito na Constituição». 
Garantiu que «enquanto isso não 
for uma realidade, continuaremos 
a luta». 

Natal de luta
Mais Um Natal sem Hospital do 

Seixal «é um momento de festa 
mas também de luta, em prol da 
construção do hospital do Seixal», 
considerou Joaquim Santos, pre-
sidente da Câmara Municipal do 
Seixal.

o autarca anunciou a realização 

de uma reunião com a ministra 
da Saúde, no dia 23 de dezembro, 
em que será abordado o proces-
so de construção do hospital do 
Seixal e a «necessidade imediata 
de reabrir» a urgência pediátrica 
do Hospital Garcia de orta (HGo). 
«São duas necessidades premen-
tes do município, sendo prioritária 
desde já a urgência pediátrica». o 
autarca lembrou que a ministra da 
Saúde havia dito que em 2020 «irí-
amos ter no orçamento do estado 
50 milhões de euros para investir 
no hospital do Seixal e iremos tam-
bém confirmar isso na reunião». 

Joaquim Santos reforçou mais 
uma vez que este equipamento de 
saúde «é de extraordinária impor-
tância, não só pelo serviço que irá 
prestar à população do município, 
mas também dos municípios de 
Sesimbra e Almada, porque o HGo 
ficará descongestionado com a 

construção do hospital do Seixal». 
Frisou que este hospital «será uma 
linha avançada do HGo e nessa 
medida tudo iremos fazer para 
podermos ajudar a concretizar o 
objetivo».

Salientou ainda que a Câmara 
Municipal do Seixal, segundo 
o último acordo assinado com o 
Governo, irá investir cerca de três 
milhões de euros na execução das 
infraestruturas exteriores e de 
acessibilidades ao novo hospital. 

o presidente da câmara assegu-
rou que «iremos continuar a lutar 
em conjunto com a população para 
que, mais cedo que tarde, consi-
gamos ter o hospital do Seixal em 
construção, depois a abrir portas 
e finalmente a servir a população, 
para termos mais condições de 
saúde e mais direito a uma vida 
melhor». n

Mais Um Natal sem o Hospital do Seixal

População e autarcas exigem que 
Governo construa o hospital do Seixal

Banza

Diana SoaresAnjos e David AntunesElisabete 

Os presidentes das câmaras municipais do Seixal e Sesimbra, representantes dos órgãos 
autárquicos  e da comissão de utentes da saúde e da Plataforma Juntos pelo Hospital marcaram 
presença na iniciativa
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Concertos de Natal do Seixal
Música animou espaços públicos 
do concelho

A 31.ª edição dos Concertos de Natal do Seixal levou a música e os 
cantes da época festiva a igrejas do concelho e à Oficina de Artes 
Manuel Cargaleiro, na Quinta da Fidalga, entre os dias 30 de novem-
bro e 18 de dezembro.
O projeto municipal Concertos de Natal do Seixal, promovido há 31 
anos consecutivos, tem o objetivo de dar a oportunidade às escolas 
e grupos do concelho de atuarem para um público diversificado e, 
ao mesmo tempo, animar os espaços públicos na quadra natalícia, 
permitindo à população desfrutar estes momentos, de modo gratuito. 
Este ano participaram a Orquestra de Cordas da Escola de Artes do 
Independente Futebol Clube Torrense, no dia 30 de novembro, na 
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro, Quinta da Fidalga; o Coral Cantata 
Viva e Ars Eloquentia e a soprano solista Patrycja Gabrel, no dia 1 de 
dezembro, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Consolação de 
Arrentela, e o Coral Cantata Viva com Órgão, no dia 8, na Igreja de 
Nossa Senhora do Monte Sião, Amora. 
No dia 14, atuaram o Coro Polifónico de Fernão Ferro, na Igreja 
Paroquial de Nossa Senhora da Boa Hora, em Fernão Ferro, e o Coral 
Cantata Viva e Orquestra da Escola de Artes do Independente Futebol 
Clube Torrense, na Igreja Beato Scalabrini, em Amora. 
No dia seguinte, foi a vez do Coro Carpe Diem da Casa do Povo de 
Corroios se exibir na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, em 
Corroios. 
A edição deste ano terminou no dia 18, com a participação da Banda 
da Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense, na Igreja 
Paroquial de Nossa Senhora da Conceição, no Seixal. 

Para celebrar a quadra natalícia, a Câmara Municipal do Seixal 
e as juntas de freguesia colocaram iluminações de Natal um pouco 
por todo o concelho, assinalando esta época e embelezando vários 
locais públicos, nas principais ruas das freguesias.

Amora Arrentela

Corroios Fernão Ferro

Aldeia de Paio Pires Seixal

Luzes e cores assinalam a quadra festiva

Iluminações de Natal 
nas ruas do concelho
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A vereadora Manuela Calado esteve presente no lançamento 
do livro  Somos dos 3 aos 93 Entrega dos certificados do programa Teclar

As comemorações do Dia 
Internacional da Pessoa com 
Deficiência tiveram como objetivo 
a sensibilização para a temática 
e a mobilização para a defesa dos 
direitos destas pessoas.
Destaque para o dia 30 de no-
vembro, em que a Associação 
de Paralisia Cerebral de Almada-
-Seixal (APCAS) promoveu a ex-
posição com o tema «Desporto 
Adaptado». A mostra patente 
no átrio dos Serviços Centrais 
da Câmara Municipal do Seixal 
(SCCMS) divulgou as ofertas des-
portivas com as quais a instituição 
promove a inclusão das pessoas 
com deficiência. Patentes estavam 
uma tricicleta, que permite a mo-
dalidade de atletismo adaptado, 
uma cadeira de rodas, com que se 
pratica slalom, ou ainda as bolas 
utilizadas na escola de boccia da 
instituição. No mesmo dia, o audi-
tório dos SCCMS recebeu a con-
ferência final do projeto da APCAS 

Escola da Vida Ativa, que contou 
com a presença da vereadora da 
Educação da autarquia, Maria 
João Macau. Foram apresentados 
os resultados do projeto que decor-
re desde 2012 e promove a inclu-
são e a saúde, visando a qualidade 
de vida, através das boas-práticas 
no âmbito do Desporto para Todos.
O Dia Internacional das Pessoas 
com Deficiência celebra-se ofi-
cialmente a 3 de dezembro e foi 
assinalado com uma sessão co-
memorativa com a atuação con-
junta da APCAS, ANPAR e CERCISA, 
entidades que trabalham na área, 
envolvendo milhares de pesso-
as com deficiência. Durante a 
sessão, foram ainda divulgados 
projetos desenvolvidos pelas 
instituições e procedeu-se à en-
trega de prémios a entidades que 
se distinguiram pelo trabalho na 
área da deficiência em 2019. Foi 
distinguido o presidente da Junta 
de Freguesia de Amora, Manuel 

Araújo, e o Instituto de Emprego e 
Formação Profissional. Na iniciati-
va esteve presente a vereadora do 
Desenvolvimento Social, Manuela 
Calado.
Já o Dia do Desporto Inclusivo na 
Escola celebrou-se a 5 de dezem-
bro, no Pavilhão Municipal do Alto 
do Moinho, com demonstrações 
de slalom em cadeira de rodas, tri-
cicleta, voleibol sentado e andebol 
em cadeira de rodas. Em todas as 
iniciativas esteve patente o con-
ceito da inclusão nas escolas e na 
comunidade, através da prática 
desportiva. 

Em outubro, comemorou-se o Mês 
das Pessoas Idosas no Seixal. O pro-
grama incluiu diversas atividades, 
da moda às novas tecnologias, que 
constituíram uma mostra do traba-
lho desenvolvido diariamente pela 
Câmara Municipal e seus parceiros 
junto desta população. As comemo-
rações começaram com a apre-
sentação do livro Somos dos 3 aos 
93, no dia 1 de outubro, um proje-
to da Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Paio 
Pires. Na ocasião, a vereadora 
do Pelouro do Desenvolvimento 
Social, Manuela Calado, afirmou 

que: «O Município do Seixal reco-
nhece e valoriza o papel das pes-
soas idosas e promove continua-
mente o seu envelhecimento ativo. 
A autarquia investe e incrementa 
programas na área social, cultural 
e desportiva, apoia a integração 
sociocultural através de uma inter-
venção social fundamentada em 
redes e parcerias, em que as as-
sociações de idosos são parceiros 
estratégicos privilegiados.» 
A informática para pessoas ido-
sas é a essência do Programa 
Teclar, dinamizado pela R@to 
– Associação para a Divulgação 

Cultural e Científica, que se iniciou 
a 1 de outubro e culminou no dia 2 
de novembro, com a entrega dos 
certificados aos formandos. 
O Dia da Pessoa Idosa foi assina-
lado na Casa do Educador, a 29 
de outubro, no âmbito do Projeto 
CesViver, em parceria com a 
Associação Love Project. 
A moda também foi um dos mo-
mentos altos do programa, com o 
Desfile de Moda Sénior, organiza-
do pela Associação Love Project 
e Movimento Utopia Global, no 
dia 9 de novembro, na Sociedade 
Filarmónica Operária Amorense. 

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
Promover a inclusão pelo desporto

Mês das Pessoas Idosas
Autarquia promove o envelhecimento ativo

Dia do Desporto Inclusivo na Escola

A sessão comemorativa do Dia Internacional das Pessoas com 
Deficiência contou com a presença da vereadora Manuela Calado

Desfile de Moda Sénior
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A Rede Portuguesa de 
Municípios Saudáveis (RPMS) e 
a Universidade de Coimbra cele-
braram no dia 10 de dezembro 
um protocolo que visa a criação 
de um Atlas da Saúde. O docu-
mento foi assinado na Sala do 
Conselho da Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra por 
Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal e do 
conselho de administração da 
rede, e por Rui Gama, diretor da 
mesma faculdade.

Rui Gama explica que «a 
Faculdade de Letras da Univer-
sidade de Coimbra tem tido esta 
abertura para transferir o conhe-
cimento e atividades de investi-
gação para a sociedade», contexto 
em que desenvolve diversas par-
cerias com entidades públicas e 
privadas. O diretor da Faculdade 
de Letras da Universidade de 
Coimbra conta que a instituição 
já trabalhou anteriormente com 
a RPMS e destaca a «integração 
de jovens investigadores nestes 
projetos, que acabam por receber 
muita informação dos municí-
pios, com tradução nas ativida-
des normais de investigação e das 
próprias câmaras municipais».

O Atlas da Saúde dos 57 conce-
lhos que integram a rede abrange 
uma população que supera os 4 
milhões de portugueses e deverá 
constituir uma plataforma dinâ-

mica de conhecimento que per-
mite identificar os determinantes 
de saúde das populações que a 
compõem e atuar na promoção 
de políticas públicas que permi-
tam a equidade em saúde. 

O trabalho vai ser dirigido por 
Paula Santana, coordenadora 
científica do Centro de estudos 
de Geografia e Ordenamento do 
Território. Igualmente responsá-
vel pela equipa de Geografia da 
Saúde deste centro, a professora 
explica que o Atlas da Saúde dos 
municípios da rede tem como ob-
jetivo «caracterizar a saúde da 
população num conjunto varia-
do de indicadores e dimensões 
caracterizados por aspetos eco-
nómicos, sociais, do ambiente 
físico e construído, mas também 
de resultados em saúde», deste 
modo permitindo «apoiar a de-
cisão política e priorizar áreas de 
intervenção».

Joaquim Santos acredita que 
«este projeto vai resultar num 
conhecimento mais profundo 
sobre a realidade da saúde dos 
nossos concidadãos e permiti-
rá perspetivar em conjunto me-
lhores políticas locais, regionais 
e nacionais neste domínio». O 
presidente do conselho de admi-
nistração da RPMS revela ainda 
que «a Universidade de Coimbra 
está na liderança em projetos li-
gados ao território e à saúde» e 
considera «feliz a parceria com 
esta equipa da professora Paula 
Santana, que de certeza nos irá 
dar os indicadores necessários 
para prosseguirmos um caminho 
de melhor saúde para todos». n

Protocolo celebrado com a Faculdade 
de Letras da Universidade de Coimbra

Rede Portuguesa de 
Municípios Saudáveis 
realiza Atlas da Saúde

Projeto Família do Lado
Quatro nacionalidades 
reuniram-se à mesa no Seixal

Seis famílias sentaram-se à mesa para almoçar no dia 24 de no-
vembro, no âmbito do projeto Família do Lado. A iniciativa juntou 
famílias de quatro nacionalidades: Brasil, Angola, Portugal e S. Tomé 
e Príncipe. A Câmara Municipal do Seixal associou-se, mais uma vez, 
ao projeto do Alto Comissariado para as Migrações que promove a 
interação entre famílias imigrantes e portuguesas.
Um dos convívios juntou à mesa brasileiros, angolanos e portugue-
ses. As famílias degustaram uma refeição repleta dos sabores dos 
locais de origem: feijoada à brasileira, muamba e para sobremesa 
manjar dos deuses com ameixa. Paladares intensos para apreciar 
entre famílias que aceitaram participar no projeto.
O outro par de famílias recebeu são-tomenses, portugueses e brasi-
leiros. Juntos partilharam uma refeição em que não faltou cozido de 
banana, pão com molho de bacalhau e arroz doce de milho.
Família do Lado é uma iniciativa transnacional, que promove a aproxi-
mação das comunidades migrantes e da sociedade de acolhimento, 
enquanto estratégia para a integração dos imigrantes e refugiados. 
Uma família aceita acolher em sua casa outra família que não conhe-
ça, constituindo-se pares de famílias (uma imigrante ou refugiada 
e outra autóctone) para a realização de um almoço-convívio. Afinal 
uma refeição pode ser mais que um prato de comida, em que à volta 
de uma mesa se partilham histórias e experiências de vida.

Reunião com a delegação 
da Cruz Vermelha Portuguesa
Câmara do Seixal aprofunda 
parceria com instituição
Joaquim Santos e Joaquim Tavares, respetivamente presidente e ve-
reador responsável pela área da Proteção Civil da Câmara Municipal 
do Seixal, reuniram-se com dirigentes da Cruz Vermelha – Delegação 
da Foz do Tejo (Margem Sul) no dia 11 de dezembro. 
A reunião, que decorreu no edifício dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal, contou com a presença de Lúcia Costa, pre-
sidente da delegação, entre outros representantes. O objetivo foi 
conhecer melhor as necessidades sentidas pela instituição para 
entender como é que a autarquia pode apoiar, além do que já está 
protocolado.
A Câmara Municipal do Seixal é parceira desta instituição humanitá-
ria não governamental de carácter voluntário e de interesse público, 
sem fins lucrativos, cuja missão é a prestação de assistência huma-
nitária e social, efeito para o qual desenvolve atividades na área da 
ação social, como é exemplo o serviço de apoio domiciliário e as lojas 
sociais na Torre da Marinha e Cruz de Pau. A delegação desenvolve 
ainda ações ao nível da emergência e transporte de doentes, segu-
rança e proteção civil e formação.

O Atlas da Saúde 
dos 57 concelhos 
que integram 
a rede abrange 
uma população 
que supera 
os 4 milhões 
de portugueses e 
deverá constituir 
uma plataforma 
dinâmica 
de conhecimento
que permite 
identificar 
os determinantes 
de saúde 
das populações 

Joaquim Santos, presidente da câmara e da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis,  e Rui Gama, diretor 
da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, assinaram protocolo
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A segundA edição da gala 
semmais decorreu no dia 13 de 
dezembro, nos serviços Centrais 
da Câmara Municipal do seixal. 
Presente no mercado da comuni-
cação social há 25 anos, a marca 
editorial Semmais, atualmente em 
formato jornal semanal e revista 
mensal, anunciou nesta noite o no-
vo projeto da empresa, o Semmais 
diário digital. 

A gala incluiu um espetáculo e a 
entrega de galardões de reconhe-
cimento a personalidades, empre-
sas e instituições cujas dinâmicas 
e iniciativas têm contribuído para 
o desenvolvimento e promoção do 
distrito de setúbal e da região do 
Alentejo. 

Joaquim santos, presidente da 
Câmara Municipal do seixal, foi o 
primeiro orador da noite, desta-
cando o «papel social insubstituí-
vel» do Semmais (ver caixa). 

Raúl Tavares, o diretor do jornal, 
disse que o Semmais é «um pro-
jeto ousado e muito lutador, que 
acompanha e se confunde com 
o desenvolvimento da região de 

setúbal, é um elo da sua coesão». 
Lembrou que o jornal continua a 
ser publicado «ininterruptamente 
há 25 anos», «deu um passo para o 
futuro no Alentejo» e tem um novo 
projeto digital. 

Dedicação à causa 
pública
dos 40 galardões atribuídos, 

destacamos os prémios que fica-
ram no seixal. 

O Prémio Personalidade 
semMais foi entregue a Joaquim 
santos, presidente da Câmara 
Municipal do seixal. 

O Prémio Homenagem foi entre-
gue a Alfredo Monteiro, que foi pre-
sidente do município do seixal e é 
o atual presidente da assembleia 
municipal, e a Augusto Pólvora, ex- 
-presidente da Câmara de sesim-
bra (a título póstumo).

Após receber o galardão, Alfredo 
Monteiro considerou o jornal 
Semmais «uma voz da região e das 
suas causas plurais». disse parti-
lhar a distinção «com todos os que 
têm dedicado boa parte da vida à 

causa pública». Fez uma referên-
cia a Augusto Pólvora, sublinhando 
«a memória dos seus valores hu-
manistas e o seu contributo para 
a região». 

Músicos premiados
do concelho do seixal foram ain-

da distinguidos na área cultural: 
Ricardo Toscano e os Tocá Rufar, 
com o Prémio Reconhecimento, e 
Os Anjos, com o Prémio Consagra-
ção.

Rui Júnior lembrou que o projeto 
Tocá Rufar existe «há 23 anos e ho-
je está por todo o país». Agradeceu 
à autarquia do seixal por «ter sido 
o primeiro município a receber- 
-nos e ter-nos ajudado a evoluir».

nelson Rosado falou pelos 
Anjos. Agradeceu «por este gesto 
fantástico» do Semmais, e deu os 
parabéns à equipa «porque não é 
fácil levar para a frente um projeto 
com esta envergadura e missão». 
Agradeceu à Câmara do seixal 
«porque sempre esteve ao nosso 
lado» e pediu ao Pai natal o hospi-
tal do seixal. n

II gala semmais reuniu personalidades 
do distrito de setúbal e do Alentejo 

Seixal distinguido

Na sua intervenção de anfitrião do evento, Joaquim Santos, pre-
sidente da Câmara Municipal do Seixal, começou por destacar o 
«papel social insubstituível» do jornal Semmais «na vida das regiões 
em que se insere, divulgando informação de interesse regional e 
contribuindo para a dinamização cultural, desportiva, social e eco-
nómica das mesmas», servindo como elemento de ligação entre as 
populações».
Sobre o Seixal, o autarca salientou que o município se encontra 
«num novo ciclo de desenvolvimento económico e social», sendo ho-
je «um dos principais polos de desenvolvimento da região e do país, 
um dos concelhos mais desejados para viver e trabalhar».
E concretizou que o município «oferece hoje condições privilegiadas 
para responder aos desafios nas várias áreas». Na indústria, com 
a instalação da multinacional farmacêutica Hovione no Parque 
Empresarial da Baía do Tejo, no Seixal. No turismo, com «uma 
grande riqueza patrimonial histórica e natural»; enquanto destino 
náutico de «excelência», com a Estação Náutica Baía do Seixal e os 
novos usos «na zona ribeirinha; destacando-se o Hotel Mundet, em 
construção. No setor residencial, o Seixal é preferido pela proximi-
dade a Lisboa, acessos rápidos a outros concelhos e ainda porque 
as novas áreas residenciais apresentam elevados padrões de quali-
dade. São razões pelas quais o concelho do Seixal «é cada vez mais 
um território com excelentes condições e oportunidades para uma 
vida melhor».
Joaquim Santos sublinhou ainda que faltam investimentos públicos 
determinantes por parte do Poder Central no concelho e na região, 
como é o caso do hospital do Seixal, o novo aeroporto de Lisboa, a 
terceira travessia do Tejo e a expansão do Metro Sul do Tejo. 
O autarca apontou ainda a necessidade de «avançar para a regio-
nalização», porque constitui um elemento decisivo para o desenvol-
vimento equilibrado do país, combatendo desigualdades e assime-
trias, que permite dar coerência ao Estado central, regional e local. 
A regionalização também «assegurará mais eficiência e eficácia 
na resposta da administração pública e melhoria de qualidade da 
prestação de serviços públicos, assim como possibilitará o reforço 
da participação popular e reforçará a autonomia das autarquias 
locais».
A concluir, Joaquim Santos deu os parabéns à publicação e a todos 
«os que constroem a democracia na região e no país».

Tocá Rufar Diretor do Semmais entregou prémios aos Anjos

O Seixal encontra-se num novo ciclo de desenvolvimento 
económico, sendo um dos principais polos de desenvolvi-
mento da região e do país, com condições privilegiadas e 
um dos concelhos mais desejados para viver e trabalhar.

Joaquim Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal 
Um polo de desenvolvimento 
com condições privilegiadas
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Clube Associativo de Santa Marta do Pinhal 

Complexo desportivo
em construção

O Núcleo do Seixal da União de 
Resistentes Antifascistas Portu-
guesas (URAP) realizou o almoço 
anual no dia 23 de novembro, reu-
nindo uma centena de associados 
e amigos nas instalações do Clube 
Recreativo da Cruz de Pau.
O evento incluiu um momento de po-
esia, declamada pelo escritor Chico 
Braga, e um apontamento musical, 
a cargo do grupo Artes e Barulhos, 
da Unisseixal, e dos músicos Ruben 
Valente e Álvaro Albino.

Marcaram presença no convívio 
a vereadora Manuela Calado, do 
Pelouro de Desenvolvimento Social 
da Câmara Municipal do Seixal, 
Américo Costa, secretário da Assem-
bleia Municipal do Seixal, e António 
Santos, presidente da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires. 
Da parte da URAP, intervieram João 
Sampainho, do núcleo do Seixal, e 
Ana Pato, da direção nacional. Para 
os dirigentes, na realidade atual 

portuguesa, defender a liberdade 
e a democracia significa defender 
a saúde, a educação, a cultura e o 
trabalho com direitos. 
A URAP desenvolve a sua ação na 
defesa dos ideais do 25 de Abril e 
da democracia, alerta para medidas 
que põem em causa as conquistas 
de Abril, promove iniciativas de ca-
rácter democrático e antifascista. A 
intervenção da união é desenvolvida 
a nível nacional, núcleos locais e re-
gionais e tabém a nivel internacional.

União de Resistentes Antifascistas Portuguesas 
Núcleo do Seixal realiza almoço anual

O Clube Associativo de 
Santa Marta do Pinhal (CASMP) 
está situado numa área residencial 
com cerca de 12 mil habitantes, as-
sumindo relevância nas atividades 
desportivas, culturais, recreativas 
e de lazer que desenvolve, que 
abrangem cerca de 1000 a 1500 
participações. As modalidades de 
eleição do clube são o futsal (135 
praticantes); as caminhadas (mais 
de 100 pessoas), o bTT, o atletismo, 
a malha, a zumba e o pilates.

No dia 10 de dezembro, o pre-
sidente da Câmara Municipal do 
Seixal, Joaquim Santos, e o verea-
dor José Carlos Gomes, do Pelouro 
do Desporto, visitaram a obra do 
complexo desportivo do CASMP, 
tendo sido recebidos pelos diri-
gentes do clube e equipa técnica.

O equipamento, que será com-
posto pelo pavilhão desportivo e 
pelo edifício-sede, dotará o clube 

de melhores condições para a prá-
tica desportiva, cultural e recreati-
va da comunidade.

A zona exterior envolvente será 
requalificada com parque de es-
tacionamento, zona para a prática 
da malha, áreas verdes e o reapro-
veitamento do pequeno campo de 
jogo já existente no local.

Nesta fase da obra, já estão mon-
tados todos os pilares de suporte 
do pavilhão, conferindo uma pers-

petiva da dinâmica da estrutura. 
Também estão ser feitas as fun-
dações da bancada, que terá 592 
lugares.

Até ao momento, a obra já rece-
beu um apoio financeiro municipal 
de 500 mil euros. O presidente da 
câmara municipal afirmou que se 
«perspetiva novo investimento, 
para suportar a nova fase da cons-
trução do equipamento». n

Associação Unitária de Reformados,
Pensionistas e Idosos do Seixal
Autarcas visitam instituição 
e garantem apoio

O executivo da Câmara Municipal do Seixal prossegue o programa de visi-
tas às instituições de solidariedade social do concelho. 
O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, 
e a vereadora Manuela Calado, do Pelouro do Desenvolvimento  
Social, visitaram no dia 6 de dezembro o edifício da Associação Unitária 
de Reformados, Pensionistas e Idosos do Seixal (AURPIS), onde funciona 
o lar e a creche da instituição.
A associação apoia diariamente 414 utentes, 101 em centro de dia, 160 
em serviço de apoio domiciliário, 56 em estrutura residencial para pesso-
as idosas (lar), 37 em creche e 60 em centro de convívio.
Seguiu-se uma reunião com os dirigentes e a equipa técnica da AURPIS. 
Segundo Joaquim Santos, a reunião foi para se inteirar dos constrangi-
mentos e necessidades da associação e poder delinear os apoios mais 
prementes, com o objetivo de qualificar o serviço que presta à população. 
O presidente da direção da AURPIS, João Saúde, elencou as dificulda-
des devido em grande parte ao empréstimo bancário contraído para a 
construção do equipamento social. Referiu que a instituição necessita de 
apoio imediato na aquisição de uma panela de pressão e de termos para 
transporte das refeições do serviço apoio domiciliário. Revelou ainda os 
projetos de ampliação do lar e do creche para mais utentes.
Joaquim Santos garantiu que a autarquia vai prosseguir o apoio à insti-
tuição, quer em termos das necessidades imediatas, quer no apoio aos 
projetos de remodelação.
Na ocasião, por nos encontrarmos na quadra natalícia, os autarcas 
tiveram oportunidade de entregar prendas de Natal aos utentes, com a 
participação do Pai Natal e dos duendes, vindos expressamente da Aldeia 
Natal do Seixal para o efeito.

          500 000  

O presidente da câmara municipal e a vereadora do Pelouro 
do Desenvolvimento Social  visitaram a AURPIS
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Os bOmbeirOs das duas 
corporações do concelho, seixal e 
Amora, estiveram juntos no dia 7 de 
dezembro, na Quinta Valenciana, 
em Fernão Ferro, numa homena-
gem que contou com cerca de 200 
pessoas, entre bombeiros e as fa-
mílias. O evento foi promovido pe-
la Câmara municipal do seixal, em 
reconhecimento do trabalho que 
fazem em prol da comunidade.

O presidente da Câmara muni-
cipal do seixal, Joaquim santos, ve-
readores da autarquia, presidentes 
das juntas de freguesia e eleitos da 
assembleia municipal estiveram 
presentes, expressando o reco-
nhecimento das autarquias aos 
soldados da paz. O evento contou 
também com a presença dos pre-

sidentes da direção da Associação 
Humanitária de bombeiros 
mistos de Amora, Lúcia soares, e 
da Associação Humanitária de 
bombeiros mistos do Concelho do 
seixal, brázio romeiro, e ainda dos 
comandantes das duas corpora-
ções de bombeiros, Carlos Falcão 
e José raimundo,  respetivamente.

O comandante dos bombeiros 
mistos de Amora agradeceu à 
Câmara municipal do seixal a or-
ganização do convívio que juntou 
as duas corporações e os seus fa-
miliares. «O que permite criar laços 
entre todos, só assim conseguimos 
ser uma estrutura sólida, capaz de 
desempenhar as nossas missões de 
proteção civil». Dirigiu um cumpri-
mento especial a todos os bombei-

ros que «sempre com profissiona-
lismo e dedicação desempenham 
as suas funções». Por fim, deixou 
um pedido: «continuem a ser como 
são e a fazer o que fazem, pois assim 
é fácil comandar». 

brázio romeiro dirigiu-se às fa-
mílias dos bombeiros: «Obrigado 
por colaborarem connosco e lhes 
darem apoio no exercício de uma 
atividade tão nobre e solidária. Os 
bombeiros são os nossos heróis e 
as duas corporações estão juntas 
na mesma missão e irmanadas no 
mesmo objetivo». em nome das du-
as direções, agradeceu à Câmara 
municipal do seixal a homenagem e 
o apoio, «com o suporte financeiro 
que dá às associações, um exem-
plo a nível nacional. Apoio que nos 

permite assegurar a atividade diá-
ria, na missão de ajudar as popu-
lações». 

Por sua vez, Joaquim santos re-
conheceu o sacrifício que é para as 
famílias «as ausências prolonga-
das destes homens e mulheres que 
abdicam de si em prol dos outros. 
Hoje é um momento de união, pois 
todos, bombeiros e autarquia, so-
mos importantes no serviço que 
prestamos à população». 

O presente passa «pela concreti-
zação de dois grandes equipamen-
tos: os quartéis de Fernão Ferro e de 
Amora, um investimento municipal 
de cerca de 3 milhões de euros, para 
que os bombeiros tenham capaci-
dade de operar». Já o futuro passará 
«por ter uma autarquia preparada 

para os desafios juntamente com os 
parceiros: coletividades, institui-
ções sociais e corpos de bombeiros 
devidamente dotados de meios que 
deem mais força à sua atuação. No 
orçamento municipal para 2020, 
continuaremos a privilegiar as 
forças humanitárias, o município 
apoiará a aquisição de veículos e de 
equipamentos de proteção indivi-
dual. e enviámos também um ofí-
cio ao ministro da Administração 
interna para que os bombeiros 
de Amora tenham uma equipa de 
intervenção Permanente (eiP), tal 
como acontece no seixal. Pois, com 
bombeiros mais fortes, a população 
estará mais bem servida». n

Convívio junta as duas corporações do concelho

Autarquia homenageia 
os bombeiros e as suas famílias

No dia 12 de dezembro, nos 
Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos e José Carlos Gomes, res-
petivamente presidente e vereador 
do Desporto da Câmara Municipal 
do Seixal, estiveram reunidos com 
a direção do Centro Cultural e 
Recreativo do Alto do Moinho. 
Aurélio Fernandes, presidente da 
direção da coletividade, teve opor-

tunidade de expressar a gratidão 
pelo apoio ao nivel dos  transportes 
que a coletividade recebe da au-
tarquia e referiu ainda as neces-
sidades da coletividade, nomea-
damente no pavilhão, referindo a 
substituição da atual iluminação 
por LED, para permitir maior pou-
pança na eletricidade, e da caldeira 
de aquecimento de águas, assim 
como a reparação das caleiras e in-

tervenções no auditório. Expressou 
ainda a necessidade de substituir a 
cobertura do edifício-sede.
Joaquim Santos assegurou o apoio  
para uma nova caldeira e ilumina-
ção, disse que a autarquia tem um 
programa para beneficiar as cober-
turas das coletividades e transmitiu 
a vontade de apoiar na reparação 
das caleiras. Duas intervenções 
que terão de ser feitas no verão.

Combatem as chamas até ao último momento, são socorristas, transportam doentes e até arrombam portas quando alguém 
se esquece da chave. Ser bombeiro é uma forma de vida: o que fazem, fazem por gosto, mas a presença junto de quem precisa 
significa estar longe da família. A Câmara Municipal do Seixal promoveu uma homenagem que reconheceu o papel 
das famílias dos bombeiros, que sofrem com a sua ausência, mas acima de tudo os apoiam.

Reunião com o Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho
Câmara vai avançar com obras de melhoria do pavilhão

Convívio entre bombeiros e famílias das duas corporações
O presidente da câmara municipal, eleitos dos órgãos autárquicos e representantes das duas associações 
enalteceram o papel dos bombeiros do concelho e das suas famílias 
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O 36.º Festival de teatro 
do seixal chegou ao fim no dia 6 
de dezembro, com casa cheia para 
assistir à peça Casal da Treta, com 
ana Bola e José Pedro Gomes. 

O encerramento realizou-se no 
auditório Municipal do Fórum 
Cultural do seixal e não podia ter 
sido melhor. Foi o fechar de três 
semanas repletas de teatro, repre-
sentado em palcos um pouco por 
todo o concelho, com grupos locais 
e nacionais.

No último Seixal Boletim Munici-
pal demos a conhecer as primei-
ras peças que fizeram parte deste 
certame, sendo que de 29 de no-
vembro a 6 de dezembro, o festival 
incluiu ainda cinco espetáculos.

No dia 29 de novembro, a com-
panhia O Grito apresentou Casa de 
Bonecas, no auditório Municipal. 
No dia seguinte, a associação de 
amigos do Pinhal do General re-
cebeu 1 Café na Revista, do Grupo 
de teatro ivone silva, e o Centro de 

apoio ao Movimento associativo 
Juvenil foi palco da peça O Que É 
a Felicidade?, do Grupo de teatro 
trabalhadores de sonhos e do 
Projecto Ficções.

antes da peça de encerramen-
to, o teatro Fusão foi ao auditório 
Municipal apresentar A Ilha 70, no 
dia 4 de dezembro. Foi a peça de es-
treia deste grupo sediado no Clube 
Recreativo da Cruz de Pau e que re-
velou muito talento e potencial. n

Noites de Fado do S. Vicente é um 
projeto inédito da Câmara Municipal 
do Seixal que visa dar voz e divulgar 
os fadistas amadores e os fados ori-
ginais de autores do concelho. 
De ano para ano, a iniciativa tem 
vindo a obter maior adesão de parti-
cipantes e assistência nos espetácu-
los e o sucesso alcançado na edição 
deste ano comprova uma vez mais a 
qualidade da iniciativa.

Realizou-se a 15.ª edição do proje-
to, em duas sessões, a primeira no 
Cinema S. Vicente e a segunda no 
Auditório Municipal, nos dias 16 e 
23 de novembro. 
O fadista David Ventura foi o convida-
do do espetáculo de dia 16, que teve 
como fadistas participantes Andreia 
Bastos, Beatriz Ventura Moura, 
Cipriano Cruz, Eusébio Alexandre, 
Linda Soares, Maria Passarinho, 

Rosa Maria e Tiago Conceição.
A fadista convidada da segunda ses-
são foi Nélia Romão. Ângela Maria, 
Catarina Gonçalves, Fernando 
Viegas, Quim Marujo e Sofia Lousã 
foram os fadistas que cantaram nes-
ta noite.
Nas duas sessões, os fadistas tive-
ram acompanhamento musical de 
Sérgio Costa, na guitarra portugue-
sa, e Carlos Fonseca, na viola. 

Noites de Fado do S. Vicente
Projeto valoriza fadistas e autores do concelho

teatro percorreu palcos do concelho

Festival encerrou 
com Casal da Treta

Solidariedade internacional no Seixal 
Lotação esgotada com a dança
e a música da Palestina 

O Auditório Municipal ficou completamente cheio para receber o 
espetáculo do grupo Awda, que trouxe a dança folclórica palestina 
ao concelho no dia 16 de novembro. 
Foi uma noite memorável em que os seixalenses quiseram estar 
presentes para manifestar a sua solidariedade ao povo resistente 
da Palestina que há décadas sofre todo o tipo de atrocidades com 
a ocupação do seu território pelo Estado de Israel, designadamen-
te as constantes violações dos direitos humanos, com as prisões 
arbitrárias e os assassinatos de palestinos, as usurpações das 
casas, colheitas e terras. 
O trabalho do grupo Awda inspira-se nas raízes culturais palestinas 
e tem como desígnio o fortalecimento da identidade palestina. 
O grupo realizou um périplo por cinco palcos portugueses e um 
deles foi no Seixal, município que integra o Movimento Municípios 
pela Paz e que está empenhado em promover e apoiar ações de 
solidariedade com a causa palestina, nomeadamente apelar ao 
Governo português para reconhecer o Estado da Palestina. 
O espetáculo foi organizado pela Missão Diplomática da Palestina, 
em colaboração com a Câmara Municipal do Seixal. 
Na iniciativa marcaram presença o embaixador da Palestina 
em Lisboa, Nabil Abuznaid, Bruno Dias, presidente do Grupo 
Parlamentar de Amizade Portugal-Palestina, o presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, vereadores da autar-
quia e Américo Costa, primeiro secretário da Assembleia Municipal 
do Seixal.

Casal da Treta

O Que é a Felicidade? A Ilha 70
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O NúcleO do Sporting 
clube de Portugal do Seixal 
(NScPS) realizou, no dia 15 de de-
zembro, a 1.ª Gala Albano Narciso 
Pereira. 

O evento realizou-se nos Ser-
viços centrais da câmara Muni-
cipal do Seixal, com a presença de 
mais de 400 pessoas, entre des-
portistas e dirigentes do clube, 
autarcas, representantes de asso-
ciações, clubes e instituições e as-
sociados.

Joelson Fernandes, uma das 
grandes promessas do futebol 
sportinguista, Madjer, vencedor 
por três vezes do mundial de fu-
tebol de praia, Paulo Guerra, um 
dos atletas portugueses mais me-
dalhados ao nível internacional e 
que vai fazer parte do projeto de 
atletismo do NScPS, e António 
Bessone Basto, um dos nadadores 
portugueses que mais recordes na-
cionais obteve, foram alguns dos 
atletas presentes. A equipa de ve-
teranos de futebol do Sporting, que 
venceu o melhor ataque do Torneio 
da Soberania em Veteranos, em 
Macau, também marcou presença. 

Outras presenças a destacar 
foram Joaquim Santos, presi-
dente da câmara Municipal do 
Seixal, vereadores da autarquia, 
Alfredo Monteiro e Américo 
costa, presidente e 1.º secretá-
rio da Assembleia Municipal do 
Seixal, António Santos, presiden-
te da União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, Helder Rosa, presidente 
da Associação de coletividades 
do concelho do Seixal, Francisco 

Salgado Zenha, vice-presidente e 
administrador da SAD do Sporting 
clube de Portugal (ScP), Isabel 
Vítor, diretora do Museu ScP,  
Dr. carlos Ribeiro, conceituado 
cardiologista do concelho, leonel 
Fernandes, ex-glória do hóquei 
em patins, oriundo do Seixal, e 
eduardo e Teresa Travassos, filho 
e neta de Albano Narciso Pereira.

O NScPS começou a dar os pri-
meiros passos em 2016, tendo co-
mo objetivos principais promover 
o desporto no concelho, funcionar 
como ponto de encontro e conví-
vio entre sportinguistas e, ao mes-
mo tempo, homenagear Albano 
Narciso Pereira, um homem de 
origens humildes, nascido no 
Seixal, e que se distinguiu de forma 
relevante no futebol português e 
no Sporting clube de Portugal, fa-
zendo parte da célebre e histórica 
equipa dos cinco Violinos.

com esta gala, o NScPS preten-
deu divulgar a sua atividade, mas 
também o grande projeto de fu-
turo: o espaço Memória Albano 
Narciso Pereira, que irá nascer nas 
futuras instalações do NScPS, no 
núcleo urbano antigo do Seixal. 

As instalações foram cedidas 
pela autarquia, que já tinha apoia-
do o projeto de requalificação do 
edifício em mais de 26 mil euros. 
Durante o evento, foi assinado um 
contrato-programa entre o núcleo 
e o município, que contempla mais 
um apoio municipal no valor de 
150 mil euros para a concretiza-
ção do projeto da sede social e do 
espaço Memória.

Na gala foram também atribuí-

dos os prémios Albano Narciso 
Pereira aos atletas, sócios e em-
presas que mais se destacaram em 
2019 (ver caixa).

Um clube com memória
Henrique Salgado foi o apresen-

tador do evento, que contou com 
as atuações do saxofonista Nuno 
Rizzo e da cantora elisabete.

A abertura esteve a cargo de João 
Moura, presidente da assembleia 
geral do NScPS. 

carlos Sevilha, presidente da di-
reção do NScPS, deu a conhecer 
a atividade do núcleo, afirmando 
que foi «com trabalho, dedicação 
e empenho que chegámos até 
aqui», mas também com o apoio 
da câmara Municipal do Seixal, das 
juntas de freguesia e do ScP, «que 
acreditaram neste projeto».

«O país, uma família, um clube 
sem memórias dificilmente sobre-
vive porque não as transmite às 
gerações vindouras. É nesse âmbi-
to que o nosso projeto assenta: um 
núcleo com um espaço memória», 
explicou o dirigente.

Francisco Salgado Zenha des-
tacou o forte apoio municipal ao 
NScPS e afirmou que «esta é uma 
câmara municipal que faz, e que 
deve ser um exemplo para o país». 
Salientou ainda a importância do 
Núcleo do Seixal para a família 
sportinguista, sobretudo para to-
dos os sócios residentes no con-
celho e para a preservação da me-
mória do «violino» Albano Narciso 
Pereira.

«estamos convosco na constru-
ção deste projeto, de um clube que 

Projeto do Núcleo do Sporting clube de Portugal do Seixal com apoio municipal

1.ª Gala Albano Narciso Pereira 
homenageia um dos Cinco Violinos

Distinções

Patrocinador do Ano: Ora Escolha e BToc
Sócio do Ano: Joaquim Tavares
Revelação do Ano: Luís Frade (andebol) e Joelson  Fernandes (futebol)
Treinador do Ano: Paulo Freitas (hóquei em patins); Nuno Dias (futsal)
Atleta do Ano: Ângelo Girão (hóquei em patins); Jorge Fonseca (judo)
Dirigente do Ano: Gilberto Borges
Prestígio: António Bessone Basto; Madjer; Leonel Fernandes
Reconhecimento: Câmara Municipal do Seixal
Mérito e Excelência: Carlos Ribeiro
Leão de Palmo e Meio: Adriana Santos (2018); Francisco Borges 
(2019).

quer fazer mais pelo desporto em 
torno dos valores da solidarieda-
de, da partilha e do fair play, mas 
que visa também homenagear uma 
grande figura do desporto local e 
nacional, Albano Narciso Pereira», 
disse Joaquim Santos.

O autarca afirmou ainda: «com 
o protocolo assinado hoje, atribuí-

mos metade do valor do custo da 
obra e, em 2020, esperamos com-
participar a restante verba para 
que as obras sejam concluídas e 
seja cumprido o sonho da sede so-
cial e do espaço Memória Albano 
Narciso Pereira».n
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SEIXAL | LISBOA

LISBOA | SEIXAL | SETÚBAL

SETÚBAL | SEIXAL | LISBOA

Horários

Horários

LISBOA | SEIXAL

FARMÁCIAS | DEZ | JAN

Atendimento Público 
da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro 
| 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

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

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

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

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

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

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro

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

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

(*) n Partida do Fogueteiro

Roma-Areeiro

Entrecampos

Sete Rios

Campolide

Pragal
Corroios

F. A
mora

Fogueteiro

Coina
Setúbal

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

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

PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis
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PARTIDAS DE COINA (Concelho do Seixal) Dias úteis
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O atendimento público dos pelouros da Câmara Municipal 
do Seixal é realizado mediante marcação prévia, de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 17.30 horas, através dos gabinetes 
de apoio aos vereadores.

808 203 050 TRANSTEjO  

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

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

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

Proteção Civil Municipal 
| 212 275 681

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 188

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

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

Centro de Emprego | 212 267 230

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

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

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

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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Concurso Internacional de Composição 
para Guitarra de Portugal 
Competição reúne 13 compositores de 10 
paises na final, de 10 a 18 de janeiro, no Seixal
O Seixal vai receber, de 10 a 18 de janei-
ro de 2020, o 1.º Concurso Internacional 
de Composição para Guitarra de Portugal, 
um evento inédito em território nacional.
Depois do período de inscrições, que atin-
giu o número limite de obras (80 obras 
em representação de 28 países e quatro 
continentes), estas foram avaliadas por um 
júri conceituado, composto por aclamados 
compositores e intérpretes mundialmente 
reconhecidos: Dušan Bogdanović, Marco 
Pereira, António Victorino d’Almeida, Artur Caldeira, Eduardo Fernández e Eduardo Isaac.
Foram selecionados 15 concorrentes para  a grande final no dia 15 de janeiro de 2020, em que 
estarão a concurso 13 compositores estrangeiros e dois portugueses, em representação de 10 
países:
Ronaldd Nascimento Felipe, Tema e Variações, Portugal; Jose Augusto Barron Garcia, Tres 
Micropiezas para Guitarra, México; Daniel Real Pérez, Stalagmites, Espanha; Juan Ignacio 
Eguía, El Aire en Juego, Argentina; Juan Ignacio Eguía, Caprichos Porteños, Argentina; Edoardo 
Dadone, Lubrico, Itália; Alfonso Bekes, Melancolía y Vidala, Argentina; Rafael Marino Arcaro, 
Dadá e o Diabo Louro, Brasil; Renaud Côté-Giguère, Les Années Syncopées, Canadá; Kamran 
Alan Shikoh, Abode and Below, EUA; Angel Gomez, Rapsodia Patafiìsica, México; Inés Badalo, 
Clepsidra, Portugal; Nejc Kuhar, Two Concert Etudes N.º 1, Eslovénia; Nejc Kuhar, Two Concert 
Etudes N.º 2, Eslovénia; Ender Vielma, Aires Latinoamericanos, Venezuela.
No dia 15 de janeiro de 2020 serão dados a conhecer os premiados e realizar-se-á a cerimónia 
de entrega dos prémios às 21 horas no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal. 

Programa 
21 horas – Audição das obras vencedoras
21.30 horas – Entrega de prémios e interpretação da obra Saudade #3 em homenagem a 
Roland Dyens, representado pela sua irmã Laura Dyens
22 horas – Intervalo
22.15 horas – Comemoração do Dia Mundial do Compositor, com interpretações de Eduardo 
Fernández, Eduardo Isaac, Marco Pereira e Artur Caldeira
23 horas – Encerramento da cerimónia de entrega de prémios

Recitais, conferências e classes magistrais

Além do concurso, o evento inclui recitais, conferências e classes ma-
gistrais. Para participação nas classes magistrais, são necessárias 
inscrições. As fichas de inscrição estão disponíveis em guit-ars.com 
e cm-seixal.pt.

Recitais
21.30 horas – Entrada livre até à lotação da sala

10 de janeiro – Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal
Eduardo Fernández (Uruguai) 
11 de janeiro – Sociedade Filarmónica Operária Amorense
Eduardo Isaac (Argentina)
17 de janeiro – Auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal
Artur Caldeira (Portugal)
18 de janeiro – Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal
Marco Pereira (Brasil)

Conferências
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal. Entrada livre até à lotação da 
sala.

12 de janeiro – 18 horas
Composição Vs Improvisação, por Dušan Bogdanović
18 de janeiro – 19 horas
Vida e Obra de Leo Brouwer, por Artur Caldeira

Classes magistrais
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal, das 11 às 20 horas

Eduardo Fernández – 11 de janeiro, das 11 às 13 e das 14.30 às 18 horas
Eduardo Isaac – 12 de janeiro, das 10.30 às 12.30 e das 14.45 às 18 horas
Marco Pereira – 16 de janeiro, das 14.15 às 20 horas

Artur Caldeira Eduardo Fernández 

Eduardo Isaac 

Marco Pereira

Dušan Bogdanović  António Victorino d’Almeida



No Concelho do Seixal partilhamos juntos o Natal, porque partilhamos sonhos 
e a mesma vontade de construir um futuro melhor.

Queremos um Concelho ainda mais próspero, desenvolvido, moderno e solidário. 
Com a participação de todos, vamos continuar a fazer do Seixal um Concelho único 

e dos mais desejados para viver e trabalhar.

A Câmara Municipal do Seixal 
deseja a todos um Feliz Natal 

e um Ano Novo 
cheio de conquistas.
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Passagem 
de ano 
no Seixal

O concelho do Seixal brinda à chegada de 2020 com música e fogo de artifício na 
zona ribeirinha de Amora, num programa pensado para toda a família, com música para 
todas as idades e um espetáculo pirotécnico à meia-noite. 

O programa das festas no dia 31 começa às 22.30 horas, com rock’n’mariachi, pelos Los 
Cavakitos, um grupo muito animado e recheado de muito humor, às vezes corrosivo, 
que mistura as sonoridades tradicionais mexicanas com os temas mais populares da 
atualidade musical, apresentando versões de temas de Madonna, Xutos & Pontapés, 
Ana Moura e outros.

À meia-noite, o céu sobre a Baía do Seixal vai iluminar-se com o espetacular fogo de 
artifício para receber o novo ano.

Já a entrar no dia 1 de janeiro, a população presente terá a oportunidade de receber a 
DJ brasileira Gê Bianchi, que trará músicas de várias gerações, desde o funk e house 
music, à música dos anos 80, até às 2 horas da madrugada.
Além da festa de passagem junto à Baía, também o movimento associativo do concelho 
tem uma oferta de programas variados para que ninguém fique em casa. 

Venha celebrar connosco na zona ribeirinha de Amora! 
A entrada é gratuita.

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

Exposição A Cor 
das Palavras
Até 18 de janeiro, visite a exposição de pintura A Cor das Palavras, de Lisete Emídio, 
patente na Galeria de Exposições Augusto Cabrita, no Fórum Cultural do Seixal.
«Se para definir as cores uso a palavra, é também com elas que transmito as palavras 
que nem sempre consigo dizer», diz Lisete Emídio. E por isso pinta «com cores de 
carne, cores de vinho, cores da terra, cores frias e cores quentes, cores primárias 
e secundárias, com cores de pele, cores de água, e até com cores de burro quando 
foge…». Porque a cor «é uma linguagem universal».
É sócia e membro da direção da Associação ARTES – Associação Cultural do Seixal. 
Horário: de terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas. 
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas.

19 de dezembro de 2019
a 23 de janeiro de 2020

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

Oficinas da Memória 
na Mundet
O Núcleo da Mundet/Centro de Documentação e Informação do Ecomuseu Municipal 
do Seixal é o local onde vai decorrer a iniciativa Oficinas da Memória – Vamos Recolher 
para Contar como Foi, no dia 14 de janeiro, terça-feira, das 10 às 12 e das 14.30 às 16.30 
horas.

A atividade centra-se na definição do que é a memória, o que é que ela tem para nos 
contar, e se a guardarmos hoje, o que ela terá para nos contar sobre nós no futuro?  

As oficinas destinam-se a alunos do pré-escolar e do ensino básico e a outros grupos 
organizados.
A participação é gratuita.
Inscrição prévia pelo telefone 210 976 112 ou pelo email ecomuseu.se@cm-seixal.pt.

DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA

SBM 744
19 de dezembro de 2019



20 dez. sexta
___________________________
Das 16 às 18 horas

Decora o Teu Natal
Ateliê . Crianças dos 3 aos 12 anos 
e familiares
Biblioteca Municipal do Seixal

___________________________
21 horas

Aula de Hidroginástica 
de Natal
Atividades aquáticas
Piscinas municipais de Amora e Corroios
___________________________
21.30 horas

Projeto I’m a Rock Star – 
Concerto de Natal
Música . M/ 6 anos . Entrada livre
Org.: Escola Básica Carlos Ribeiro 
e Grupo Chá dos 5
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

21 dez. sábado
___________________________
Das 8.30 às 18 horas

Winter Cup
Futsal
Org.: Clube Associativo e Desportivo 
Cinza Fénix
Pavilhão Desportivo Escolar Pedro Eanes 
Lobato
___________________________
17.30 horas

II São Silvestre Baía do Seixal
Atletismo . Inscrição em werun.pt
Org.: Werun, Centro Cultural e Recreativo do 
Alto do Moinho, com a parceria da Câmara 
Municipal do Seixal, União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Junta 
de Freguesia de Amora e Junta de Freguesia 
de Corroios
Baía do Seixal

___________________________
Das 19 às 20 horas

Concerto de Laura Fleont – 
Espaço 58
Música . Entrada livre
Centro de Apoio ao Movimento Associativo 
Juvenil

25 dez. quarta
___________________________
9 horas

Prendas Penduradas
Org.: Grupo Motard Paladinos
Baía do Seixal

31 dez. terça
___________________________
Das 22.45 horas às 0 horas

Los Cavakitos – 
Rock’n’Mariachi
Passagem de Ano 
Música . Entrada livre
Zona ribeirinha de Amora

1 jan. quarta
___________________________
0 horas

Fogo de artifício
Passagem de Ano
Baía do Seixal
___________________________
Das 0 horas às 2 horas

DJ Gê Bianchi 
Passagem de Ano 
Entrada livre
Zona ribeirinha de Amora
___________________________
10 horas

2.º Banho de Ano Novo 
no Seixal
Praia do Seixal

4 jan. sábado
___________________________
20.30 horas

Abertura do XVI Torneio 
Futsal Indoor 4x4
Org.: Clube Desportivo e Recreativo 
do Fogueteiro
Pavilhão do clube

10 jan. sexta
___________________________
Das 10 às 12 e das 14.30 às 16.30 horas

Quem Conta Um Conto 
Acrescenta-lhe Um Ponto...
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet
___________________________
21.30 horas

Recital de Guitarra Clássica 
por Eduardo Fernández
1.º Concurso Internacional de Composição 
para Guitarra de Portugal
Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

11 jan. sábado
___________________________
Das 11 às 13 e das 14.30 às 18 horas

Classe Magistral por Eduardo 
Fernández
1.º Concurso Internacional de Composição 
para Guitarra de Portugal
Inscrição em cm-seixal.pt
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal
___________________________
21.30 horas

Banda d’Arrentela e Anjos 
em Concerto de Ano Novo
Ingresso (5)
Org.: Sociedade Filarmónica União 
Arrentelense, com o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal, União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires 
e Independente Futebol Clube Torrense
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

Recital de Guitarra Clássica 
por Eduardo Isaac
1.º Concurso Internacional de Composição 
para Guitarra de Portugal
Entrada livre
Sociedade Filarmónica Operária Amorense

12 jan. domingo
___________________________
Das 10.30 às 12.30 e das 14.45 às 18 horas

Classe Magistral 
por Eduardo Isaac
1.º Concurso Internacional de Composição 
para Guitarra de Portugal
Inscrição em cm-seixal.pt
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal
___________________________
18 horas

Composição vs. 
Improvisação, 
por Dusan Bogdanovic
1.º Concurso Internacional de Composição 
para Guitarra de Portugal
Conferência . Entrada livre
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal

14 jan. terça
___________________________
Das 9 às 13 horas

Corta-Mato Escolar Distrital
Atletismo
Parque Municipal do Serrado
___________________________
Das 10 às 12 e das 14.30 às 16.30 horas

Oficinas da Memória – Vamos 
Recolher para Contar 
como Foi
Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

15 jan. quarta
___________________________
Das 9.15 às 13.15 horas

Gestão de Tempo
Oficinas Empresariais – Cafés Temáticos
Workshop . Gratuito . Inscrição (4)
Micro e pequenas empresas e pessoas 
com uma ideia de negócio
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal
___________________________
21 horas

Cerimónia de Entrega 
de Prémios do 1.º Concurso 
Internacional de Composição 
para Guitarra de Portugal
Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

16 jan. quinta
___________________________
Das 14.15 às 20 horas

Classe Magistral por Marco 
Pereira
1.º Concurso Internacional de Composição 
para Guitarra de Portugal
Inscrição em cm-seixal.pt
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal

17 jan. sexta
___________________________
21.30 horas

Recital de Guitarra Clássica 
por Artur Caldeira
1.º Concurso Internacional de Composição 
para Guitarra de Portugal
Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

18 jan. sábado
___________________________
19 horas

Vida e Obra de Leo Brouwer, 
por Artur Caldeira
1.º Concurso Internacional de Composição 
para Guitarra de Portugal
Conferência . Entrada livre
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal



___________________________
21.30 horas

A.Bagageira
Música . M/ 6 anos . Ingresso: 5 euros
Org.: Animateatro
Espaço Animateatro, Amora

Recital de Guitarra Clássica 
por Marco Pereira
1.º Concurso Internacional de Composição 
para Guitarra de Portugal
Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

e ainda…
19 dez. a 23 jan.
___________________________
De 20 de dezembro de 2019 
a 15 de janeiro de 2020
De terça a sexta-feira, das 10 às 20 horas
Sábado, das 10 às 13 horas

Exposição de Joana Cunha
Entrada livre
Espaço Arte Jovem

___________________________
21 e 22 de dezembro, sábado e domingo
Das 8 às 19 horas

Open de Tiro Prático 
de Airsoft
Org.: Grupo Desportivo do Cavadas
Pavilhão Desportivo Escolar Alfredo 
dos Reis Silveira

___________________________
21 e 28 de dezembro e 4 de janeiro, sábado
16.30 horas

Arca de Histórias
Animação de leitura
Dos 4 aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

___________________________

A partir do mês de janeiro
De terça a sexta-feira, às 10.30 e 16.30 horas

O Grande e Ruim Graou, 
de Ingrid Chabbert –
Hora do Conto 
Amigos Improváveis – Ateliê 
complementar à Hora 
do Conto
Dos 4 aos 12 anos . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

___________________________
A partir do mês de janeiro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas

Visitas à Biblioteca Municipal
Inscrição (3)
Biblioteca Municipal do Seixal
___________________________
3, 4 e 5 de janeiro, sexta-feira, sábado 
e domingo
Das 9 às 20 horas

Torneio dos Reis 2020
Rítmicas
Centro de Solidariedade Social 
de Pinhal de Frades
___________________________
De 7 a 10 de janeiro
De terça a sexta-feira, das 10 às 11.30 
ou das 14.30 às 16 horas

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

Dança dos Barcos
Visita . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo Naval
___________________________
De 7 a 24 de janeiro
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 
ou das 14.30 às 16.30 horas

À Roda de Uma Olaria
Visita . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Olaria Romana da Quinta 
do Rouxinol e área envolvente

___________________________

De 15 a 17 de janeiro
De quarta a sexta-feira, das 10 às 11 
e das 14.30 às 15.30 horas

À Descoberta da Prensa 
de Gutenberg
Visita . Grupos . Inscrição (1)
Extensão no Espaço Memória – Tipografia 
Popular do Seixal

___________________________
De 21 a 24 de janeiro
De terça a quarta-feira, das 10 às 12 
ou 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
___________________________
Até 27 de dezembro
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
___________________________
Até 29 de dezembro
De segunda a quinta-feira, 
das 9.30 às 20 horas
De sexta-feira a domingo, 
das 10.30 às 22 horas
24 de dezembro, das 9.30 às 16 horas
25 de dezembro, das 14 às 19 horas

Aldeia Natal do Seixal 2019
Pista de Gelo | Casa do Pai Natal | Carrossel 
Parisiense | Comboio de Natal | Mercado de 
Natal | Ateliê Mágico dos Duendes | Baloiço 
de Natal
Entrada livre
Núcleo urbano antigo do Seixal

___________________________

Até 31 de dezembro

Drive in Arte’13
Exposição de pintura de grande formato
Estrada Nacional 10, Paivas, Amora
___________________________
Até 18 de janeiro de 2020
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas 
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas

A Cor das Palavras
Exposição de pintura de Lisete Emídio
Inauguração dia 7 de dezembro, sábado, 
às 16 horas
Entrada livre
Galeria de Exposições Augusto Cabrita
___________________________
Até 25 de janeiro de 2020
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas

Ambiente Urbano
Exposição coletiva de pequeno formato
Entrada livre
Org.: ARTES – Associação Cultural do Seixal, 
com o apoio e colaboração da Câmara 
Municipal do Seixal
Galeria Municipal de Corroios
___________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 20 horas
Sábado, das 14.30 às 20 horas

Brincar Livre
Bebés dos 6 aos 36 meses, acompanhados 
por um adulto, e crianças dos 3 aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal
___________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas

Hoje Sou… Bibliotecário!
Dos 8 aos 18 anos . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal
___________________________
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
___________________________
De quarta a sexta-feira, das 10 às 12 
ou das 14.30 às 16.30 horas

Visitas Acompanhadas 
ao Ecomuseu Municipal
Grupos . Inscrição (1)
Núcleos e extensões do Ecomuseu Municipal

1) Inscrição: 210 976 112 | ecomuseu.se@
cm-seixal.pt
2) Inscrição: 210 976 100 | biblioteca.junior@
cm-seixal.pt
3) Inscrição: 210 976 100 | biblioteca.seixal@
cm-seixal.pt
4) Inscrição até dois dias antes da data da 
sessão: desenvolvimento.economico@cm-
seixal.pt
5) Ingresso: 12 euros | Pontos de venda: 
Ticketline.pt; Sociedade Filarmónica União 
Arrentelense; Pavilhão Municipal da Torre 
da Marinha; Foto Alva; Zentidos; Papelaria 
São Vicente; Sapateiro Super Rápido; Pontos 
Mágicos

____
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt



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

Decora o Teu Natal
No Natal é tempo de deitar mãos à obra e decorar de forma divertida a nossa casa! Elaborar 
com diferentes materiais alguns adornos e adereços de natalícios é o que a Biblioteca 
Municipal do Seixal propõe neste ateliê de expressão plástica comemorativo da quadra 
festiva.
O ateliê Decora o Teu Natal realiza-se já no dia 20 de dezembro, sexta-feira, das 16 às 18 
horas, na Biblioteca Municipal do Seixal.
A atividade é direcionada para crianças dos 3 aos 12 anos e familiares.
Entrada livre.
Contactos: 210 976 100 ou biblioteca.ludoteca@cm-seixal.pt.

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

Banda d’Arrentela e Anjos 
em Concerto de Ano Novo
A prestigiada Banda d’Arrentela e os Anjos, o duo dos irmãos mais famosos do concelho 
do Seixal, são as estrelas do Concerto de Ano Novo que se realiza no dia 11 de janeiro, 
sábado, às 21.30 horas, no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha.
O concerto, sob direção musical do maestro Luís Moreira da Silva, é organizado pela 
Sociedade Filarmónica União Arrentelense, com o apoio da Câmara Municipal do Seixal, 
União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires e Independente Futebol 
Clube Torrense.
A receita do espetáculo reverte a favor da banda filarmónica e da escola de música, para 
que esta continue a ser gratuita.
Ingresso: 12 euros. Pode adquirir os ingressos em Ticketline e noutros pontos de venda. 
Informações em 963 779 414 e sfua1872gloria@gmail.com. 

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

Aulas de hidroginástica 
de Natal
As piscinas municipais de Amora e de Corroios convidam os utentes e a população a 
passar uma quadra natalícia dentro de água! 

É isso mesmo! No dia 20 de dezembro, sexta-feira, às 21 horas, vai realizar-se uma aula 
aberta de hidroginástica alusiva ao Natal nas duas piscinas.

Traga familiares e amigos e venha vivenciar uma experiência diferente nesta época 
mágica.

Além da atividade física em meio aquático contribuir para o seu bem-estar, será também 
um contributo para que possa enfrentar sem receios o «choque» calórico das iguarias do 
Natal e Ano Novo.

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
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