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Câmara reforça valorização dos espaços públicos
Maior proximidade com a população
Em 2020 teve início um novo ciclo de ações de valorização dos espaços públicos do concelho para tornar o Seixal cada vez mais limpo.
São feitas ações de manutenção de espaços verdes, lavagem de contentores,
recolha de monos, reparação de mobiliário urbano, limpeza e lavagem de ruas, desinfestações, desmatações, desobstrução de coletores e sarjetas e reparação de asfalto e passeios, com a participação do presidente da câmara e
vereadores da autarquia. São também feitas verificações nos marcos e bocas
de incêndio e nas bocas de rega, a manutenção preventiva da rede de saneamento e reparação de câmaras de visita e de sumidouros, conservação de sinalização vertical e, caso se verifique necessidade, ações de fiscalização. 13
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Parque canino

Intervenções
no terreno

Abriu no dia 18 de janeiro o
Parque Canino, em Amora, num
investimento municipal de cerca de 70 mil euros.
Um espaço dedicado ao exercício e recreio dos canídeos, situado na Rua Raúl Proença, em
Amora, que está aberto das 8 às
23 horas.

Requalificações de espaços públicos e de estacionamentos, intervenções de qualificação nas
escolas, mas também obras de
infraestruturação das redes de
abastecimento de água e viária
são algumas das intervenções
que a Câmara Municipal do
Seixal tem vindo a realizar.

Pág. 10 e 11

Pág. 12

Reunião
inconclusiva com
a ministra da Saúde

Seixal é capital
da guitarra
O 1.º Concurso Internacional de
Composição para Guitarra de
Portugal decorreu entre 10 e 18
de janeiro e juntou as vertentes
criativa, informativa, artística e
pedagógica, incluindo classes
magistrais, conferências e recitais com os mais conceituados
compositores para este instrumento.

Desde novembro que a urgência pediátrica do Hospital
Garcia de Orta encerra no período noturno, entre as 20 e as 8
horas. O presidente da Câmara
Municipal do Seixal reuniu-se
no dia 23 de dezembro com
a ministra da Saúde para um
ponto de situação.
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A agenda Seixal Acontece convida-o a conhecer as diversas atividades desportivas, culturais e de lazer a que se pode dedicar entre 23
de janeiro e 6 de fevereiro. Na capa, a obra de
pintura de Manuel Cargaleiro, que tem uma
mostra na Oficina de Artes Manuel Cargaleiro
intitulada A Essência da Cor e que junta 55
serigrafias e litografias realizadas desde os
anos 1970 até à atualidade.
Destaque também para as apresentações de
Sonho de Uma Noite de Verão. Da autoria de
William Shakespeare, a peça é um dos textos
teatrais mais representados em todo o mundo e está no Seixal na versão do Teatro da
Terra, encenada por Maria João Luís.
Salientamos ainda as oficinas para bebés
que vamos realizar na Biblioteca Municipal do
Seixal e o 5.º Eco Run D. Paio Peres Correia,
entre muitas outras iniciativas, realizadas a
pensar em si.
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Juntos,
construímos
hoje o futuro
Em 2020, o orçamento da Câmara Municipal do Seixal
disponibiliza mais de 105 milhões de euros que têm como
objetivo a potenciação do nosso território e da qualidade de
vida da nossa população. Um orçamento que somado aos outros investimentos públicos e privados previstos e em curso
ascende aos 900 milhões de euros, correspondendo a uma
aposta do município na dinamização económica do concelho
e a um novo ciclo de desenvolvimento.
A Câmara Municipal do Seixal aprovou pelo quinto ano consecutivo uma nova diminuição do IMI e manteve a fatura integrada de água com um dos valores mais baixos de entre todos
os municípios das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.
Ao mesmo tempo, aumentámos o investimento em áreas
como o planeamento e o urbanismo; o ambiente e os serviços
urbanos; a educação e a juventude; a cultura e o património;
o desporto; o desenvolvimento social, a habitação e a saúde;
a mobilidade e os transportes; o serviço público; o desenvolvimento económico, o emprego e o turismo; e a proteção civil.
Sempre defendemos o investimento público como forma
de assegurar o desenvolvimento do país e garantir a dinamização económica e a criação de emprego. Esse foi o nosso
entendimento durante os anos de intervenção da troika em
Portugal e é a política que acreditamos ser melhor para o país,
não só a nível local, como regional e nacional.
Foi também esta posição que pude transmitir na conferência Os Caminhos da Descentralização, que decorreu no Porto,
organizada pelo Jornal de Notícias. A minha comunicação teve
como tema «Competências ou tarefas no sector da saúde?»
e nela defendi que não há verdadeiro processo de descentralização sem atribuição dos poderes de execução, decisão,
planeamento, programação e mesmo de fiscalização, a par da

Sempre defendemos o investimento público como forma
de assegurar o desenvolvimento e garantir a dinamização
económica e a criação de emprego.

transferência dos recursos públicos que lhe estão afetos. Em
consonância com a maior parte das autarquias portuguesas,
rejeitamos um processo de deterioração do Serviço Nacional
de Saúde e do Poder Local Democrático, pugnando por respostas universais à população.
É verdade que ao longo dos 45 anos da Revolução de Abril
tem sido inestimável o trabalho do Poder Local para a melhoria dos indicadores de saúde, através da garantia de água de
qualidade para consumo humano, tratamento do saneamento e valorização dos resíduos, e promoção de espaços verdes,
educativos, culturais, desportivos e sociais. Deste trabalho, o
melhor exemplo é o planeamento urbano saudável e os projetos de promoção de estilos de vida saudáveis do Movimento
da Organização Mundial da Saúde das Cidades Saudáveis que
encontra em Portugal uma rede de municípios a que presido e
que é hoje constituída por 57 autarquias, envolvendo mais de
4 milhões de habitantes.
No nosso concelho, para além da falta do hospital, também
existe um défice de três centros de saúde, de médicos e enfermeiros de família, deixando 40 000 utentes sem o devido
enquadramento. É responsabilidade do Governo, e não das
autarquias, assegurar a construção destas novas unidades de

saúde e a manutenção e funcionamento das existentes, tendo
a Câmara Municipal do Seixal já se comprometido a apoiar
estas intervenções, com a cedência de terrenos ou a execução
de obras de acessos e infraestruturas, como está a suceder no
caso do novo Centro de Saúde de Corroios.
É também obrigação do Poder Central assegurar que as
empresas de transporte público servem o interesse das populações. É ainda imprescindível a construção de novas escolas
e a qualificação do edificado existente ou a garantia de emprego regulamentado e com direitos. Tal como é inevitável que
apoie o desenvolvimento social, cultural e desportivo da população portuguesa, cruciais para a verdadeira qualidade de
vida, bem-estar e saúde de todos. Aquilo que no Poder Local
do Seixal já sabemos há muito tempo, praticamos há mais de
quatro décadas e lutamos por alargar a todo o país.

Joaquim Cesário Cardador dos Santos
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Destaco ainda...
Petição pela construção
de escolas dos 2.º e 3.º ciclos
e secundária em Fernão Ferro
Acompanhado por pais e encarregados de educação,
estive presente na entrega de um abaixo-assinado à
presidência da Assembleia da República pela construção
de escolas dos 2.º e 3.º ciclos e secundária na freguesia, a
qual tem uma das maiores taxas de crescimento populacional.
No último ano letivo, Fernão Ferro contou com 125 crianças na educação pré-escolar e 625 alunos no 1.º ciclo,
distribuídos por 3 jardins de infância e 3 escolas básicas
de 1.º ciclo.
A petição conta com 4370 assinaturas, o que vai motivar
uma discussão no plenário da Assembleia da República.

Estamos a levar a cultura
mais perto de si

Maior proximidade
com a população

Num ano em que a nível nacional se debate um por cento
para a cultura no Orçamento do Estado, o Município
do Seixal dedica-lhe quatro por cento do seu orçamento. Este investimento é já visível. Evidenciado pela reputação além-fronteiras atingida pelo 1.º Concurso
Internacional de Composição para Guitarra de Portugal,
que mereceu a presença da ministra da Cultura na entrega de prémios; patente na nova exposição de pintura
A Essência da Cor, de Manuel Cargaleiro, que decorre na
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro e reúne um conjunto
de obras realizadas desde os anos 1970 até à atualidade.
Ou ainda na apresentação da peça «Sonho de Uma Noite
de Verão», de William Shakesperare, que sobe ao palco
do Auditório Municipal já este mês e que marca a estreia
das produções do Teatro da Terra no nosso concelho.

Já começámos um novo ciclo de ações de valorização dos
espaços públicos do concelho. Um ciclo em que estas
ações foram reforçadas, realizando-se semanalmente às
quartas-feiras e, quinzenalmente, aos sábados.
A iniciativa conta com equipas multidisciplinares da
autarquia e procura intervir nas áreas da água e saneamento, espaços verdes, higiene urbana e salubridade,
fiscalização municipal, trânsito e mobilidade e manutenção do espaço público em todos os bairros e localidades
do concelho. Tenho acompanhado estas ações, com os
vereadores das diferentes áreas, numa iniciativa de proximidade e que pretende não só atuar no terreno sobre
questões já identificadas, como conhecer novas questões
que os munícipes apresentem.
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Projetos para concretizar
Planeamento e Urbanismo

SEIXAL

1

Requalificação da frente ribeirinha
do Seixal, entre o núcleo
urbano antigo e a Azinheira –
conclusão do projeto
2 Requalificação dos núcleos urbanos
antigos de Arrentela,
Amora e Aldeia de Paio Pires –
execução de projetos

1

ARRENTELA

Ambiente e Serviços Urbanos

Parque Urbano do Seixal – execução da 2.ª fase
4 Parque Metropolitano da Biodiversidade de Corroios –
construção da 1.ª fase na Verdizela
5 Construção do Centro Ciência Viva de Interpretação Ambiental
da Baía do Seixal, em Amora – execução do projeto
6 Parque Urbano de Miratejo – lançamento de concurso
7 Centro Distribuidor de Água de Fernão Ferro – entrada em
funcionamento
8 Obras de saneamento e infraestruturas na Verdizela –
conclusão
9 Higiene urbana, com novos sistemas de recolha semienterrada em Amora – instalação
10 Construção de um novo Centro de Recolha Oficial de Animais
de Companhia do Seixal, em Arrentela – execução de projeto
Parque Canino de Amora – abertura em janeiro de 2020
3

Educação e Juventude

Ampliação da Escola Básica da Quinta de St.º António,
em Amora – conclusão
12 Ampliação da Escola Básica de Aldeia de Paio Pires – conclusão
13 Construção de jardim de infância na Q.ta de S. Nicolau,
em Corroios – lançamento de concurso
14 Obras de requalificação das escolas existentes com intervenções previstas em 2020 em mais de 12 escolas – continuação
11

2

7

6

11

11

MUNICÍPIO
23 JANEIRO 2020

Objetivos para 2020
O concelho do Seixal é um dos mais dinâmicos
municípios do país que, mantendo a sua identidade e as suas características, tem sabido
acolher todos aqueles que escolhem o Seixal
para trabalhar, viver ou visitar.
É um concelho que se rejuvenesce, com uma
das mais elevadas taxas de crescimento demográfico do país, com potencial para atividades
económicas e trabalhadores qualificados.
Estamos a crescer, a desenvolver projetos e a
consolidar um caminho de progresso que está
a transformar o Seixal num dos concelhos mais
desenvolvidos do país.
O orçamento da Câmara Municipal para 2020

reflete este progresso, disponibilizando mais de
105 milhões de euros que irão permitir aprofundar o contributo da Câmara Municipal do Seixal
na potenciação do território e da população.
Entre investimento público e privado estimam-se
cerca de 900 milhões de euros que colocam o
município do Seixal num novo ciclo de desenvolvimento.
A Câmara Municipal do Seixal aprovou ainda
uma nova diminuição do IMI, aliviando, pelo
quinto ano consecutivo, o orçamento das famílias.
O Seixal é, ainda, de entre todos os municípios
das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, o

Cultura e Património

Centro Cultural de Amora – lançamento de concurso
16 Centro Internacional de Medalha Contemporânea na Quinta da
Fidalga, em Arrentela – execução da obra
17 Novo Centro Cultural de Corroios – desenvolvimento do projeto

que apresenta a fatura integrada de água de
mais baixo valor.
O serviço público de qualidade e a participação
da população são pilares inseparáveis da
democracia e de um Estado que se pretende
soberano e justo, ao serviço dos cidadãos.
A participação está na génese do projeto autárquico do concelho que se pretende aprofundar,
com novos modelos, pois as soluções para os
problemas devem ser construídas de forma
ainda mais próxima e por todos.

Construímos hoje o futuro que queremos
para o concelho do Seixal.

15

16

15

Desenvolvimento Social, Habitação e Saúde

18

Centro de Dia do Casal do Marco – lançamento de concurso
19 Realojamento social de Vale de Chícharos, em Amora –
desenvolvimento da 2.ª fase
20 Construção dos espaços exteriores do novo Centro de Saúde
de Corroios – em 2020
Projeto Reabilite o Seu Prédio e Pinte a Sua Casa – a decorrer
21 Lar de idosos de Fernão Ferro – apoio à execução da obra
22 Lar de idosos de Corroios – apoio à execução do projeto
18

Desporto

Piscina Municipal de Paio Pires – conclusão da obra
Complexo Desportivo do Clube Associativo de Santa Marta do Pinhal, em Corroios – conclusão
25 Pavilhão Desportivo Leonel Fernandes, no Seixal – conclusão
26 Requalificação do Estádio Municipal da Medideira e construção do Centro de Treinos do Amora Futebol Clube – apoio às obras
27 Pavilhão Desportivo Municipal de Fernão Ferro – execução de projeto

23
24

23

25
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Mobilidade e Transportes
28

Construção da alternativa à EN10 entre Corroios e Amora – elaboração de projeto
Novo modelo de passe social intermodal e novo concurso da rede de transporte coletivo de passageiros – investimento de 2 milhões de euros em 2020
Plano de pavimentação e sinalização de vias em todo o concelho – execução
Programa Peões em Segurança, em Fernão Ferro e Corroios – em curso
28

Serviço público

29

30

Desenvolvimento Económico, Emprego e Turismo

32

33

Proteção civil

36

37

Loja do Cidadão em Amora – início da obra
30 Requalificação do Mercado Municipal da Cruz de Pau – abertura
de novo concurso
31 Cemitério Municipal de Fernão Ferro – abertura do concurso
para obra
Implementação de wi-fi gratuito em todos os equipamentos
públicos e parques urbanos do concelho – execução da 1.ª fase
29

Hotel Mundet, no Seixal – em construção
33 Eco Resort do Seixal – desenvolvimento de plano de pormenor
34 Centro Náutico do Seixal e Centro Náutico de Amora – início
da construção
35 Aumento da oferta da Incubadora de Empresas Baía do Seixal,
lançando um novo conceito traduzido num Centro de Inovação
Criativa – lançamento do projeto no Seixal
32

Corporações de bombeiros do concelho – apoio com viaturas
e equipamentos
37 Serviço Municipal de Proteção Civil – apoio com mais meios

36
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Quinta de Argena, Corroios

Alterações ao loteamento
n.º 3/2000 (n.º 10/2019)

Américo Costa, da assembleia municipal, Manuela Calado, Maria João Macau e Joaquim Santos, vereadoras
e presidente da Câmara Municipal do Seixal, participaram na conferência

Conferência Os Caminhos da Descentralização

Autarcas rejeitam competências
sem os devidos meios
O município do Seixal
participou na conferência Os
Caminhos da Descentralização,
organizada pelo Jornal de Notícias
no dia 12 de janeiro, no Porto, a
qual reuniu vários autarcas de todo o país, tendo estes defendido
o adiamento da transferência de
competências para os municípios
até que lhes sejam atribuídos os
meios e a autonomia necessários
para o efeito.
Do Seixal estiveram Joaquim
Santos, presidente da câmara
municipal, as vereadoras Maria
João Macau e Manuela Calado, e
Américo Costa, em representação
da assembleia municipal.
As competências na área da saúde são das que têm recebido maior
contestação por parte dos municípios. Foi sobre esta matéria a intervenção de Joaquim Santos, intitulada Competências ou Tarefas no
Setor da Saúde?, tendo o edil considerado que, «na prática, nenhum
problema da área da saúde vai ser
resolvido», o que vai acontecer é
que o Governo «vai transferir o seu
problema para o outro que está ao

lado, neste caso, as autarquias».
Joaquim Santos afirmou que os
governos «têm pecado pela falta de
investimento» nas unidades que
prestam os cuidados de saúde primários e noutras «necessárias» e
ainda pela falta de médicos, enfermeiros e outros profissionais.
O autarca referiu o défice de três
centros de saúde no concelho do
Seixal, médicos e enfermeiros de
família, afetando assim 40 000 pessoas.
Joaquim Santos critica que o
Decreto-Lei n.º 23/2019 venha
agora transferir a responsabilidade do funcionamento dos centros
de saúde e a gestão dos assistentes operacionais para as autarquias, «quando estas devem é ser
reconhecidas e apoiadas pela implementação de políticas de prevenção da doença e promoção de
estilos de vida saudáveis, e não assumir responsabilidades do setor
estrito da saúde».
Também criticou a questão que
se prende com os recursos e «exíguos» meios que o Estado Central
pretende transferir para as autar-

quias neste processo», esclarecendo que as autarquias «não têm condições para garantir a construção
de novas unidades e a manutenção
e funcionamento das existentes».
Joaquim Santos defendeu que
estes serviços «deviam ter orçamentos próprios e gestão com capacidade e autonomia, para potenciar o serviço público de saúde às
populações».
Para o autarca, um verdadeiro processo de descentralização
implica não só a execução, mas
também o poder de decisão, planeamento e programação necessários à concretização da atribuição, assim como os bens públicos
e demais meios que lhe estejam
afetos».
São essas as razões que «levam
à rejeição massiva das autarquias
a um processo de deterioração do
SNS e do Poder Local», fundamentou Joaquim Santos.
Por isso, Joaquim Santos concluiu: «Descentralizar sim, mas
em benefício das populações, pela
nossa saúde.» n

Alto da Verdizela, Amora

Loteamento n.º 27/2007 (n.º 9/2019)
Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação atualizada, torna-se público que a Câmara Municipal do Seixal emitiu em 18-11-2019 o 3.º aditamento ao alvará de licença de loteamento n.º 27/2007
(n.º 9/2019), em nome de Inspirar – Fundo
de Investimento Imobiliário Fechado, na
sequência da Deliberação Municipal n.º
134/2018, de 17-5-2018, e do Despacho
n.º 1261/VJG, de 24-7-2018, proferido no
uso das competências delegadas/subdelegadas através do Despacho n.º 2411/
/PCM, de 30-10-2017, e Despacho n.º
1638/VMJM, de 15/10/2018, proferido

no uso das competências delegadas/subdelegadas através do Despacho n.º 2020/
/PCM, de 23/08/2018, e com o Despacho
n.º 2157/VMJM/2019, de 14-11-2019,
proferido no uso das competências delegadas/subdelegadas através do Despacho
n.º 2074/PCM, de 6-9-2019, relativo ao
loteamento sito em Alto da Verdizela, freguesia de Amora, deste município.
Do presente aditamento consta o seguinte:
Área do loteamento – 762 010 m2.
Superfície de pavimento – 114 301,50 m2.
Área bruta de construção – 114 301,50 m2:
para habitação, 111 101,50 m2, para comércio e serviços, 3 200 m2.

N.º de lugares de estacionamento – privado
– 838 e público – 1061.
- São eliminados os lotes n.os 2, 3, 5 , 7, 9,
L21, L22, L27, L32, L45, L48, L53, L54,
L55, L56, L57, L58, L59, L60, L61, L62,
L75, L78, L81, L82, L83, L84, L85, L86,
L89, L102, L103, L106, L114, L117, L118,
L120, L276 e L277.
Seixal, 30 de dezembro de 2019
O presidente da Câmara
Municipal do Seixal
Joaquim Cesário
Cardador dos Santos

Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação atualizada, torna-se público que a Câmara Municipal
do Seixal emitiu em 3-12-2019 o 4.º aditamento ao alvará de licença de
loteamento n.º 3/2000 (n.º 10/2019), em nome de Nuno Miguel Cândido
Medeiros Pica e Outro, na sequência da Deliberação Municipal n.º 327/2015,
de 5-11-2015, e Despacho n.º 2328/VMJM/2019, de 2 de dezembro de
2019, proferido no uso das competências delegadas/subdelegadas através do Despacho n.º 2074/PCM, de 6-9-2019, relativo aos prédios sitos em
Quinta de Argena, freguesia de Corroios, descritos na Conservatória do Registo
Predial de Amora, sob os n.os 6100/20000229, 6101/20000229 e 6102/
/20000229, da referida freguesia e inscritos respetivamente na matriz predial
urbana sob os artigos n.os 10796, 10795 e 10794, da referida freguesia deste
município.
O presente aditamento altera o seguinte:
- O polígono de implantação dos lotes 1, 2 e 3, passando as áreas de implantação a ser as seguintes; Lote 1 – 403,825 m2; lote 2 – 557,00 m2; Lote 3 –
417,75 m2.
Seixal, 30 de dezembro de 2019
O presidente da Câmara Municipal do Seixal
Joaquim Cesário Cardador dos Santos

Loteamento n.º 1/1987 (n.º 11/2019)
Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação atualizada, torna-se público que a Câmara Municipal do
Seixal emitiu em 3-12-2019 o 2.º aditamento ao alvará de licença de loteamento
n.º 1/1987 (n.º 11/2019), em nome de Credimo – Sociedade de Investimentos
Imobiliários, Lda., na sequência dos despachos n.os 1763/VMJM/2019, de 8
de outubro de 2019, e 2326/VMJM/2019, de 2 de dezembro de 2019, proferidos no uso das competências delegadas/subdelegadas através do Despacho
n.º 2074/PCM, de 6-9-2019, relativo ao prédio sito em Quinta de Argena, freguesia de Corroios, descrito na Conservatória do Registo Predial de Amora sob o
n.º 969/19870219, da referida freguesia, e inscrito na matriz predial urbana
sob o artigo n.º 5981, da referida freguesia deste município.
O presente aditamento altera o seguinte:
- Supressão do lote 56, para integrar o loteamento 12/A/95, titulado pelo alvará
de licença de loteamento n.º 3/2000.
- O n.º de lotes do loteamento passará a ser de 57.
- Área total da propriedade passará de 110 029,85 m 2 para
108 692,35 m2, por motivo de supressão do lote 56.
Seixal, 30 de dezembro de 2019
O presidente da Câmara Municipal do Seixal
Joaquim Cesário Cardador dos Santos

Alterações ao loteamento
n.º 3/2000 (n.º 12/2019)
Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16
de dezembro, com a redação atualizada, torna-se público que a Câmara
Municipal do Seixal emitiu em 3-12-2019 o 5.º aditamento ao alvará de
licença de loteamento n.º 3/2000 (n.º 12/2019), em nome de Credimo –
Sociedade de Investimentos Imobiliários, Lda., na sequência dos despachos
n. os 1764/VMJM/2019, de 12 de outubro de 2019, e 2330/
/VMJM/2019, de 2 de dezembro de 2019, proferidos no uso das competências delegadas/subdelegadas através do Despacho n.º 2074/
/PCM, de 6/09/2019, relativo ao prédio sito em Quinta de Argena, freguesia de Corroios, descrito na Conservatória do Registo Predial de Amora,
sob os n.os 6107/20000219, 6108/20000229, 6109/20000229 e 969/
/19870219, da referida freguesia, e inscritos na matriz predial urbana, respetivamente sob os artigos n.os 10786, 10767, 10766 e 5981, da referida freguesia
deste município.
O presente aditamento altera o seguinte:
- Área total da propriedade que passará de 44 210,15 m 2 para
45 547,65 m2, por motivo de transição do lote 56, do loteamento 2/M/94 e
titulado pelo alvará 1/1987, do qual foi suprimido, para o loteamento 12/A/95 e
titulado pelo Alvará n.º 3/2000 no qual passou a integrar-se.
- Unificação dos lotes 8, 9 e 10 do loteamento 12/A/95 e titulado pelo Alvará
n.º 3/2000, com o lote 56 do loteamento 2/M/94 e titulado pelo Alvará
n.º 1/1987, para formar um único lote designado de lote 8.
- Aumento consequente da área total do lote 8 de 1 155,00 m2 para 4 479,65
m2.
Seixal, 30 de dezembro de 2019
O presidente da CâmaraMunicipal do Seixal
Joaquim Cesário Cardador dos Santos
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Câmara municipal aprova protocolos com forças humanitárias

Seixal atribui 970 mil euros aos bombeiros do concelho
Das deliberações da Câmara Municipal do Seixal aprovadas na reunião de 15 de janeiro, destacam-se
a atribuição de apoios no valor de
970 mil euros às associações humanitárias do concelho, bem como
a posição pela reposição das carreiras dos Transportes Sul do Tejo (TST)
no concelho (ver reportagem).
O executivo aprovou a assinatura de

três protocolos com a Associação
Humanitária dos Bombeiros Mistos
do Concelho do Seixal, a Associação
Humanitária de Bombeiros Mistos
de Amora e a Delegação da Foz do
Tejo da Cruz Vermelha do Seixal, no
valor total de 970 mil euros.
Este apoio irá permitir a estas associações prosseguir o trabalho
de apoio à população do concelho.

Recorde-se que o desenvolvimento
das atividades destas associações
encontra-se condicionado pela insuficiência de apoios por parte do
Governo. Para a autarquia do Seixal,
este apoio é fundamental para dar
a assistência necessária à população.

Deliberações da câmara municipal
Reunião de 18 de dezembro
Presidência
• Tomada de posição: Pela conclusão urgente das obras da Escola
Secundária João de Barros.
• Ata da reunião ordinária de 7
de novembro de 2019. Aprovação.
• Associação Humanitária de
Bombeiros Mistos do Concelho do
Seixal. Aditamento ao protocolo de
cooperação. Aprovação.
• Associação Humanitária de
Bombeiros Mistos de Amora.
Aditamento ao protocolo de cooperação. Aprovação.
• Delegação da Foz do Tejo
da Cruz Vermelha Portuguesa.
Aquisição de duas ambulâncias.
Aditamento ao protocolo de colaboração. Aprovação.
• Preçário para 2020. Atualização de preços. Aprovação.
Pelouro da Cultura,
Participação, Habitação,
Juventude
e Desenvolvimento Social
• Contrato de comodato de cedência de parcela de terreno do
domínio privado municipal do
Município do Seixal à Associação
dos Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias do Seixal,
destinado a ampliação/requalificação da resposta de creche.
Aprovação de minuta.
• Sociedade Filarmónica União
Arrentelense. Concerto de Ano
Novo. Contrato-programa e com-

participação financeira.
• Associação de Reformados,
Pe n s i o n i s t a s e I d o s o s d o
Fogueteiro. Contrato-programa e
comparticipação financeira.
• Linha 65 – Linha Concelhia de
Apoio à Terceira Idade e Pessoas
Dependentes. Contrato-programa
e comparticipação financeira.
• Associações de imigrantes
2019. Contratos-programa e comparticipações financeiras.
• Associação de Reformados e
Idosos da Freguesia de Amora
– CLDS Ser Seixal. Contrato-programa e comparticipação financeira.
• Procedimento para aquisição
de imóveis destinados ao realojamento de agregados familiares
residentes nos lotes 13, 14 e 15 do
loteamento de Vale de Chícharos.
Aquisição de 6 frações e contratação dos respetivos empréstimos
junto do IHRU. Aprovação.
• Associação Unitária de
Reformados, Pensionistas e Idosos
do Seixal. Aquisição de equipamentos e utensílios. Apoio financeiro.
Aprovação.
Pelouro do Ambiente,
Bem-Estar Animal, Serviços
Urbanos e Proteção Civil
• Contratação pública. Procedimento por ajuste direto para a
execução da empreitada de remodelação da rede de abastecimento de água em Vale de Milhaços.
Corroios: Lote 1 – Avenida de Vale

de Milhaços. Prorrogação do prazo
de execução.
• Contratação pública. Procedimento de fornecimento de 3
miniautocarros, através de acordo
quadro para aquisição de autocarros e miniautocarros elétricos urbanos de passageiros à Central de
Compras Municipais – Municipal,
SA. Abertura de procedimento. Retificação à deliberação n.º
350/2019-CMS, de 4 de dezembro.

Pelouro do Desporto,
Obras Municipais,
Fiscalização e Trânsito
• Contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar
entre o Município do Seixal e o
Clube Recreativo e Desportivo de
Miratejo. Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar
entre o Município do Seixal e o
Clube Associativo de Santa Marta
do Pinhal. Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar
entre o Município do Seixal e a
Associação de Moradores da Quinta
da Fábrica. Comparticipação financeira.
• Contratação pública. Concurso
público para a empreitada de reabilitação do espaço público no
Bairro Social do Fogueteiro (PER_
IRHU). Processo n.º 15/P/2019.
Revogação da decisão de contratar.

• Contratação pública. Concurso
público para a empreitada de
instalação da Loja do Cidadão do
Concelho do Seixal. Abertura de
procedimento. Aprovação.

Pelouro da Educação,
Urbanismo e Recursos
Humanos
• Programa de apoio à imprensa
e rádio escolares. Contrato-programa e comparticipação financeira.
• Projeto Viver o Teatro e a Dança
na Escola. Contrato-programa e
comparticipação financeira.
• Programa de apoio a projetos e
a iniciativas escolares 2019-2020.
Contrato-programa e comparticipação financeira.
• Programa de apoio às bibliotecas escolares. Comparticipações
financeiras.

Reunião de 15 de janeiro

Presidência
• Tomada de posição: Pela reposição das carreiras dos TST no
Município do Seixal.
• Ata da reunião ordinária de 18
de dezembro de 2020. Aprovação.
• Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município do Seixal
e a Associação Humanitária de
Bombeiros Mistos do Concelho do
Seixal. Aprovação de minuta.
• Protocolo de colaboração a
celebrar entre o Município do
Seixal e a Associação Humanitária

de Bombeiros Mistos de Amora.
Aprovação de minuta.
• Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município do Seixal e
a Delegação da Foz do Tejo da Cruz
Vermelha do Seixal. Aprovação de
minuta.

Pelouro do Desporto,
Obras Municipais,
Fiscalização e Trânsito
• Contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar
entre o Município do Seixal e o
Grupo Futsal Amigos Encosta do
Sol. Comparticipação financeira.
• Contrato de cessão de exploração para a implantação de três campos de padel no Parque Desportivo
Municipal da Verdizela, celebrado entre o Município do Seixal e
a Sociedade Comercial Sucesso
Inadiável, Lda., em 15 de junho de
2015. Alteração da cláusula quarta
(anexo 1 – adenda) e regularização
de pagamento (anexo 2 – acordo).
Aprovação em minuta.

Pelouro da Educação,
Urbanismo e Recursos
Humanos
• Associação dos Serviços Sociais
dos Trabalhadores das Autarquias
do Seixal. Contrato-programa e
comparticipação financeira.

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

Centro de Informação Autárquica ao Consumidor
O serviço de atendimento do Centro
de Informação Autárquica ao
Consumidor (CIAC, como é conhecido) foi transferido para o edifício

dos Serviços Centrais da Câmara
Municipal do Seixal (SCMCS), onde
está a funcionar desde o dia 6 de
janeiro.

Recorde-se que os SCMCS estão
situados na Avenida dos Bombeiros
Voluntários, n.º 45, Seixal.
O horário de funcionamento do

CIAC é o seguinte: de segunda a
sexta-feira, das 9 às 12.30 e das 14
às 16.30 horas.
O Edital n.º 1/2020, de 3 de janeiro,

relativo a esta transferência, pode
ser consultado no site da autarquia,
em cm-seixal.pt, ou nos locais habituais.

MUNICÍPIO
23 JANEIRO 2020

A voz dos utentes
Para conhecer as dificuldades com que os utentes são confrontados
diariamente, estivemos nas paragens da Torre da Marinha e da Cruz
de Pau que serviam a carreira 168, agora extinta. Em Miratejo, nas paragens das carreiras 107 e 162 que fazem os percursos entre a Quinta
do Brasileiro, Cacilhas e Lisboa, e na estação do metro de Corroios,
apontada pela TST como alternativa para a carreira 191, cujo percurso
foi alterado.

Luísa Ferreira

Transportes Sul do Tejo cortam carreiras
e mudam horários

Autarquia do Seixal
exige reposição
das carreiras
A notícia apanhou de surpresa os utentes no dia 6 de janeiro, e muitos chegaram atrasados ao trabalho devido à mudança nos horários dos autocarros dos Transportes Sul do Tejo (TST). O presidente da Câmara Municipal
do Seixal considera que perante a degradação dos serviços, é necessário
reforçar a oferta e não diminuir carreiras.
Sem aviso prévio, a operadora alterou os horários de carreiras e eliminou quatro, o que
levou a Área Metropolitana de
Lisboa (AML), que agora cordena os transportes rodoviários, a
reunir-se com a administração da
transportadora, que apenas repôs
os horários de três carreiras, das
28 que alterou.
A supressão de carreiras e a
diminuição na frequência dos
autocarros tiveram impacto na
Margem Sul. No concelho do
Seixal, foi extinta a carreira 168,
que ligava a Torre da Marinha à
Praça de Espanha, em Lisboa, e
foram ainda alterados horários e
suprimidas circulações de outras
carreiras que serviam a população.
Na carreira 107, Cacilhas-Quinta do Brasileiro, foram suprimidas 15 circulações em dias
úteis. Já a carreira 191, Cacilhas-Vale de Milhaços (via Pinhal do
Vidal) teve alteração de percurso,
passando o início/término para a
estação de metro de Corroios. A
carreira 120, Cacilhas-Lazarim-Pilotos (via Corroios) teve seis
circulações suprimidas, o mes-

mo número verificado na carreira
162, Praça de Espanha-Quinta do
Brasileiro. Já a carreira 169, que
liga o Marquês do Pombal a Santa
Marta do Pinhal, além de seis supressões em dias úteis, regista
menos oito circulações aos fins
de semana. Quanto à carreira 211,
Quinta do Conde-Sesimbra (via
Pinhal do General) teve supressão
de duas circulações diárias.
São constrangimentos à vida
dos utentes que utilizam os TST
nas suas deslocações para a escola e trabalho e que levam a
Câmara Municipal do Seixal a lamentar que os munícipes voltem
a ser prejudicados na utilização
de transportes públicos. No total,
no concelho realizam-se menos
50 circulações em dias úteis, menos 20 aos sábados e menos 17
aos domingos.
O presidente da Câmara
Municipal do Seixal, Joaquim
Santos, considera que «é um serviço importante para os 170 mil
habitantes do concelho, que precisam que os TST aumentem em
qualidade e quantidade os serviços que prestam e não o contrário». O autarca refere «o desin-

vestimento na frota, com menos
viaturas operacionais, a falta de
manutenção das condições de
segurança dos passageiros e das
condições de trabalho dos motoristas».
No momento em que os municípios investem na mobilidade e no incentivo à utilização dos
transportes públicos, através do
passe social intermodal a baixo
custo, e se promovem medidas
de combate às alterações climáticas, Joaquim Santos considera
«incompreensível a medida tomada pela TST». Assim, a Câmara
Municipal do Seixal exige a reposição das carreiras e o cumprimento das obrigações de prestação do
serviço público por parte da empresa, com a devida articulação
da Autoridade da Mobilidade e
dos Transportes e do Instituto da
Mobilidade e dos Transportes. A
autarquia já enviou ofícios à AML
e ao Ministério do Ambiente a solicitar intervenção na matéria. n

«Não concordo com a supressão
da carreira 168. Utilizo o autocarro para ir a Lisboa por questões
de saúde. A redução do preço
dos passes tinha de ter sido compensada com mais viaturas. Não
se pode transportar o dobro dos
passageiros com o mesmo número de autocarros».

Fernanda
Marques
«Os atrasos são frequentes, suprimem percursos e carreiras e
as que existem vêm sobrelotadas. nós, utentes, viajamos sem
o mínimo de condições. Se quero
chegar a horas ao trabalho, em
Lisboa, tenho de vir mais cedo».

Leonor Lopes
«Hoje, mais uma vez, o autocarro que utilizo veio atrasado. A
maioria dos autocarros estão
avariados e nós é que somos prejudicados. Não concordo com a
supressão de carreiras, no meu
caso, com as alternativas que a
TST propõe, apanho mais transportes e perco tempo».

Miriam Machado

«O que mais me prejudicou foi terem acabado com a camioneta
que ia de Cacilhas direta a Vale
de Milhaços. Tenho de apanhar o
metro até Corroios e só depois a
camioneta até Vale de Milhaços.
Trabalho no Estoril e apanho ainda mais transportes: camioneta,
metro, barco e depois o comboio».

Vítor Leonardo

«Costumava usar o 107 e o 162
que sofreram supressões e alterações de horários. O 149 chega
aqui cheio da Quinta da Princesa,
deveriam manter as duas carreiras. Há muitas pessoas a trabalhar ao sábado, dia em que tiraram os autocarros quase todos,
obrigando as pessoas a andarem
um bom bocado a pé para apanharem o metro e chegarem até
Cacilhas. Deveriam repor os transportes que nos tiraram.»
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95 000

Escola Básica da Quinta de Nossa Sr.ª do Monte Sião
Execução de passeios na Avenida da Liberdade

10 850

Intervenções regulares nas escolas

Instalações e pinturas

Os jardins de infância e as escolas básicas do 1.º ciclo do ensino público são alvo de
obras de manutenção regulares por parte da Câmara Municipal do Seixal.
Entre as intervenções mais recentes, encontram-se a execução de uma base de duche, adaptada a mobilidade condicionada, no Jardim de Infância da Qt.ª de S. Nicolau,
em Corroios, e também a pintura das grades de vedação e muro exterior da Escola
Básica da Quinta de Nossa Sr.ª do Monte Sião, na Torre da Marinha.

40 000

Estacionamento na Rua da Igreja

Fernão Ferro

Requalificação do espaço público
Prossegue a requalificação do espaço público em Fernão Ferro, com execução de passeios na Avenida da Liberdade, para melhorar a segurança dos peões.
Foi ainda remodelado o estacionamento na Rua da Igreja, com rebaixamento do lancil, o espaço será ainda pavimentado, melhorando as condições de acesso.
Esta requalificação do espaço público decorre no âmbito da intervenção do Gabinete
de Participação da Câmara Municipal do Seixal em Fernão Ferro.

Rua Cidade de Castelo Branco

Corroios

Requalificação de estacionamento
No âmbito da ação do Gabinete de Participação da Câmara Municipal do Seixal, têm
estado a decorrer diversas intervenções na zona central de Corroios.
Uma delas é a requalificação do estacionamento na Rua Cidade de Castelo Branco
que permitiu a criação de 49 lugares, um deles para pessoas com mobilidade reduzida.
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23 JANEIRO 2020

11

SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 745

178 400

Praceta Canquelifá, Cruz de Pau

Cruz de Pau e Fogueteiro

Reparação de muro e escadaria

Verdizela

Remodelação de rede
de abastecimento de água
Prossegue a 2.ª fase da remodelação da rede de abastecimento de água na
Verdizela.
Já se encontra executada a remodelação da rede e respetivos ramais e órgãos de
manobra nas avenidas Pinhal do Caldas e Pinhal do Arneiro e nas ruas Península
de Tróia, Serra d’Aire, Penedo de Lechim, Serra de Montejunto e Moinho da Torre.
Também já foi iniciada a intervenção na Rua Lagoa de Quiaos.

A Câmara Municipal do Seixal realiza regularmente obras de manutenção do espaço
público.
Na Cruz de Pau, a Câmara Municipal do Seixal procedeu à reparação de paredes
e pintura do túnel de acesso entre a Rua de Cauchungo e a Praceta Canquelifá
e à reparação de escadas e paredes de acesso entre a Rua de Binta e a Praceta
Canquelifá, onde será também efetuada a pintura.
Na Praceta dos Cravos, no Fogueteiro, ocorreu a queda de um troço do muro da escadaria. Como o restante muro também se encontrava precário, a autarquia procedeu
à demolição do mesmo e à execução de um novo, com instalação de corrimãos. Será
ainda efetuada a pintura geral do espaço.

50 000

33 500

Rua Simões de Almeida

Quinta das Laranjeiras, Fernão Ferro

Obras de pavimentação

No âmbito de um protocolo com a Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras,
a Câmara Municipal do Seixal tem vindo a pavimentar diversas ruas daquela localidade da freguesia de Fernão Ferro.
É o caso das ruas do Sol, do Monte, Pinhal, Manuel Santana, Machado de Castro e
Simões de Almeida e ainda um troço da rua dos Loureiros.

Novos Equipamentos

Aquisição de cilindro e miniescavadora
A Câmara Municipal do Seixal adquiriu dois novos equipamentos que irão permitir
reforçar a intervenção nas áreas da mobilidade e do abastecimento de água.
Um deles foi um cilindro para pavimentação de artérias; o outro foi uma miniescavadora para trabalhos de reparação e instalação de rede de abastecimento de água.
Estes dois veículos implicaram um investimento municipal de cerca de 50 mil euros.
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70 148,04

Amostradores de partículas

Avaliação da qualidade do ar

Receba um morangueiro
e participe no estudo
A Câmara Municipal do Seixal e o Instituto Superior Técnico estão a
desenvolver um trabalho de avaliação da qualidade do ar na união
das freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires. Participe na
sessão do Fórum Seixal, onde será feita a apresentação do projeto, no
dia 1 de fevereiro, às 15 horas, na Sociedade Musical 5 de Outubro, em
Aldeia de Paio Pires.
O Estudo de Poluentes Atmosféricos é composto por duas ações:
a amostragem de partículas atmosféricas e a sua caracterização
química; e o mapeamento de poluentes atmosféricos recorrendo a
morangueiros.

Amostragem de partículas
A caracterização química de partículas vai ser realizada a partir da
recolha que está a ser feita por dois amostradores de partículas instalados na Arena Multiusos de Paio Pires. Vão ser realizadas quatro campanhas, uma em cada estação do ano, cada uma delas com recolha
de filtros durante 25 dias seguidos. Os filtros recolhidos serão depois
analisados em laboratório.

Mapeamento de poluentes atmosféricos
através da análise de folhas de morangueiro
O mapeamento de poluentes atmosféricos vai ser feito a partir da análise de folhas de morangueiro que estiverem expostas ao ar no local,
uma vez que estas absorvem os poluentes da atmosfera.
Vão ser distribuídos 80 morangueiros à população. O objetivo é que os
morangueiros estejam expostos ao ar durante 75 dias, período após o
qual as suas folhas serão recolhidas e a sua composição química será
analisada. Os resultados obtidos neste estudo irão permitir observar a
distribuição de poluentes atmosféricos através da criação de mapas.
Poderá participar se viver na união das freguesias do Seixal, Arrentela
e Aldeia de Paio Pires, se tiver uma varanda exterior e se viver num
rés do chão ou 1.º andar. No momento da entrega do morangueiro,
receberá um folheto com indicações sobre a forma como deve cuidar
da planta, onde a deve colocar, como colher as amostras de folhas e
como as entregar.
No final do tempo de exposição, o participante será contactado através
de telefone ou email. Deverá recolher as amostras no próprio dia de entrega, que deverá ser feita na junta de freguesia. Após este processo, a
planta permanecerá propriedade do participante.
Os participantes nesta sessão do Fórum Seixal poderão receber um
morangueiro e contribuir para este estudo. Ajude a saber mais sobre o
ar que respiramos.

Estiveram presentes o presidente da câmara
municipal e outros eleitos das autarquas locais

Investimento municipal no bem-estar animal

Parque Canino
em Amora

Abriu no dia 18 de janeiro, o Parque Canino de Amora. Um espaço
dedicado ao exercício de recreio dos canídeos, situado na Rua Raúl
Proença, em Amora, que está aberto das 8 às 23 horas. Esta obra
representou um investimento municipal de cerca de 70 mil euros.
Este novo espaço, possui 1360 m2 é composto por cinco
equipamentos em madeira (sobe
e desce, slalom, escada e barreiras
de salto) e está aberto todos os dias
das 8 às 23 horas. O parque permite aos donos levar os cães a um espaço seguro e com condições para
atividade e sociabilização.
Além dos equipamentos de recreio, foram instalados dois bebedouros: um para pessoas e outro
para pessoas e animais, bancos e
dispensadores de sacos para recolha de dejetos caninos e papeleiras.
No dia da abertura, foram muitos os que quiseram levar os seus
cães para experimentar o novo
parque canino. Foram distribuídos
pela autarquia dispensadores de
sacos portáteis para a recolha dos
dejetos caninos e folhetos de sensibilização.
Sérgio Rodrigues adotou a Pipa
há dois anos e foram os dois visitar
o novo espaço. O dono diz que o

espaço está muito bonito e espera
que as pessoas o estimem.
Gaspar tem 8 anos e pertence a
Solange Pereira, que considera o
parque canino «uma ideia formidável: «É um espaço onde tanto os
cães como os donos estão resguardados e tem equipamentos para
estimulação dos animais».

Bem-estar animal

Estiveram presentes neste
evento Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do
Seixal, Joaquim Tavares, José
Carlos Gomes e Manuela Calado,
vereadores da autarquia, Américo
Costa, 1.º secretário da Assembleia
Municipal do Seixal, Manuel Araújo
e António Santos, presidentes da
Junta de Freguesia de Amora e da
União das Freguesias do Seixal,
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, e
elementos dos seus executivos.
Joaquim Santos explicou que
este equipamento se insere num

conjunto de ações da autarquia em
prol do bem-estar animal e do ambiente, estando previstos mais dois
parques caninos para a Torre da
Marinha e Corroios.
Referiu os projetos de ampliação
do atual Centro de Recolha Oficial
de Animais de Companhia do
Seixal (CROACS) e o novo CROACS,
situado na zona de Pinhal de
Frades, «que terá mais capacidade,
mais valências e melhores condições para os animais». No entanto,
frisou que o que se pretende é que
os animais estejam apenas temporariamente no CROACS, pois o
objetivo é continuar a promover a
adoção responsável.
O presidente da Câmara Municipal do Seixal e o vereador do pelouro do Ambiente e Bem-Estar
Animal, Joaquim Tavares, plantaram duas árvores na área de recreio canino para amenizar as condições bioclimáticas do local. n
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Câmara reforça valorização dos espaços públicos do concelho

Maior proximidade
com a população
A iniciativa conta com equipas
multidisciplinares da autarquia,
compostas por cerca de 50 trabalhadores e vários veículos, intervindo nas seguintes áreas: água e
saneamento, espaços verdes, higiene urbana e salubridade, fiscalização municipal, trânsito e mobilidade e manutenção do espaço
público.
São feitas ações de manutenção
de espaços verdes, lavagem de
contentores, recolha de monos,
reparação de mobiliário urbano,
limpeza e lavagem de ruas, desmatações, desobstrução de coletores
e sarjetas e reparação de asfalto
e passeios. São também feitas verificações nos marcos e bocas de
incêndio e nas bocas de rega, a manutenção preventiva da rede de sa-

Em 2020, teve início um
novo ciclo de ações de intervenção
conjunta para continuar o trabalho
de valorização dos espaços públicos do concelho e tornar o Seixal
cada vez mais limpo.
Neste novo ciclo, estas ações foram reforçadas. Além de se realizarem semanalmente às quartas-feiras, também estão a decorrer,
quinzenalmente, aos sábados.
Em janeiro, já se realizaram em
Corroios, Vale de Chícharos e Vale
de Rolas. Este projeto municipal
teve início em junho de 2018, tendo sido desenvolvidas 28 ações em
todas as freguesias do concelho.
Em 2019, foram contabilizadas 49,
e estão previstas, para o primeiro
semestre de 2020, 37 intervenções
conjuntas.

neamento e reparação de câmaras
de visita e de sumidouros, conservação de sinalização vertical e, caso se verifique necessidade, ações
de fiscalização.

Calendário para o 1.º semestre de 2020
Corroios

Fernão
Ferro

Miratejo

25
JAN.

29
JAN.

5
FEV.

(sábado)

(4.ª feira)

(4.ª feira)

Qt.ª da
Paivas Tendeirinha

8
FEV.

(sábado)

12
FEV.

(4.ª feira)

Paivas

Qt.ª da
Marialva

19
FEV.

22
FEV.

(4.ª feira)

Qt.ª da
Escola

Miratejo

Cruz de
Pau

Colinas
do Sul

Paivas

24
JUN.

20
JUN.

17
JUN.

9
JUN.

6
JUN.

(4.ªfeira)

(sábado)

(4.ªfeira)

3.ª feira)

(sábado)

(sábado)

Verdizela

3
JUN.

(4.ªfeira)

Fernão
Ferro

26
FEV.

(4.ª feira)

Corroios

Paivas

Pinhal
de Frades

Cruz de
Pau

Miratejo

4
MAR.

7
MAR.

11
MAR.

18
MAR.

21
MAR.

(4.ª feira)

Qt.ª da
Redondos Fábrica

27
MAI.

(4.ª feira)

Durante a iniciativa, é ainda analisada a iluminação pública, de modo que se detetem anomalias que
são reportadas à EDP no âmbito do
contrato de concessão.

23
MAI.

(sábado)

(sábado)

(4.ª feira)

Soutelo

Torre da
Marinha

20
MAI.

13
MAI.

(4.ª feira)

(4.ª feira)

(4.ª feira)

(sábado)

Qt.ª da
Vale de
Medideira Milhaços

9
MAI.

(sábado)

6
MAI.

(4.ª feira)

Pinhal do Qt.ª de S.
Nicolau
General

25
MAR.

1
ABR.

Joaquim Santos, presidente da
Câmara Municipal do Seixal, e os
vereadores da autarquia acompanham as intervenções dos trabalhadores municipais e contactam
com os munícipes para recolher
sugestões e opiniões sobre outras
intervenções necessárias em cada
área.
Esta é uma iniciativa de proximidade da Câmara Municipal do
Seixal e que tem tido excelentes
resultados, não só relativamente às
intervenções conjuntas no espaço
público, mas também porque são
tidas em conta as sugestões dos
munícipes no terreno, encontrando-se soluções para as questões
colocadas, quer no imediato, quer
após análise de cada situação. n

Paivas

Seixal

4
ABR.

8
ABR.

(4.ª feira)

(4.ª feira)

(sábado)

Pinhal de
Frades

Redondos

Qt. da
Miratejo Herdeira

29
ABR.

22
ABR.

(4.ªfeira)

(4.ª feira)

18
ABR.

(sábado)

(4.ª feira)

15
ABR.

(4.ª feira)
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Joaquim Santos e Manuela Calado, presidente e vereadora
da câmara municipal, em reunião com a ministra da Saúde

Autarca reúne-se com ministra da Saúde

Autarquia exige ao ministério que
reabra a urgência pediátrica do HGO
O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, reuniu-se no dia 23 de dezembro com a ministra da Saúde, Marta
Temido, e reiterou a premência de reabrir a urgência pediátrica noturna do Hospital Garcia de Orta. Desde novembro que o
serviço encerra durante a noite por falta de especialistas. O mês de janeiro está a terminar e continua a não existir solução.
Na reunião, a ministra
da Saúde confirmou ao presidente da Câmara Municipal do
Seixal e à vereadora do pelouro do Desenvolvimento Social,
Manuela Calado, que ainda não
existiam os meios humanos necessários para que a urgência volte a funcionar, estando a decorrer
o concurso para a entrada de cinco especialistas.
Joaquim Santos lamentou a
falta de ação do Governo, referindo que é uma situação muito
preocupante, quando está em
causa a saúde da população, que
durante a noite não tem acesso à
urgência pediátrica do Hospital

Garcia de Orta (HGO), tendo de
se deslocar a outras unidades de
saúde. «Vínhamos com a expectativa de que já houvesse solução. Infelizmente não aconteceu,
o que significa que o que foi feito
até ao momento não foi suficiente».
O autarca acrescentou: «Não
conseguimos perceber como é
que, passado um mês desde a última reunião, em novembro, ainda não existem medidas concretas. Eu saí com a expectativa que
isso iria acontecer a breve prazo.
Da nossa parte, iremos continuar
a exigir que o Ministério da Saúde
tome as providências necessárias

para que a reabertura da urgência pediátrica aconteça o quanto
antes e estamos disponíveis para
participar nas soluções que venham a existir, dentro das nossas
competências, já que compete ao
Ministério da Saúde resolver a
situação».

Situação arrasta-se

Desde novembro que a urgência pediátrica do HGO encerra no
período noturno, entre as 20 e as
8 horas, devido à falta de especialistas para assegurar a escala.
Mas a falta de pediatras já afeta o hospital há mais de um ano,
quando saíram 13 profissionais.

Novo Centro de Saúde de Corroios

Visita às obras de construção
Joaquim Santos, presidente da
Câmara Municipal do Seixal, José
Carlos Gomes e Manuela Calado,
vereadores da autarquia, e José
Lourenço, da Comissão de Utentes
de Saúde do Concelho do Seixal,
visitaram as obras de construção
do novo do Centro de Saúde de
Corroios no dia 18 de janeiro.
O atual centro de saúde de Corroios
está instalado num prédio de quatro andares sem elevador e sem
condições para o atendimento de
doentes com mobilidade reduzida.

O novo centro de saúde irá servir
cerca de 36 mil utentes da freguesia de Corroios e permitirá proporcionar melhores condições de trabalho e de atendimento.
Esta é uma obra da responsabilidade do Governo, há muito reivindicada pela população, comissão de
utentes de saúde e autarquias.
Apesar de ter sido avançado, em
maio de 2017, pelo então secretário de Estado da Saúde, que a obra
estaria pronta no final de 2018,
encontra-se ainda em fase de cons-

trução. O equipamento representa
um investimento de 1 milhão e 700
mil euros, sendo cofinanciado em
50 por cento por fundos comunitários.
A Câmara Municipal do Seixal cedeu o terreno na Avenida Vieira da
Silva, em Santa Marta do Pinhal, e
é responsável pelos acessos e infraestruturas exteriores, no valor de
300 mil euros. O objetivo da visita,
segundo explicou Joaquim Santos,
foi verificar o andamento da obra
de forma que se programe a inter-

Recorde-se que esta é uma situação antiga, para a qual Joaquim
Santos já havia alertado, quando
no dia 25 de junho de 2019, em
reunião com a então secretária de
Estado da Saúde, Raquel Duarte,
o autarca alertou que se avizinhavam graves constrangimentos ao
funcionamento da urgência pediátrica no HGO. Na altura, a secretária de Estado da Saúde transmitiu à autarquia que estavam a ser
tomadas medidas.
No entanto, passados 5 meses,
a situação na Pediatria no HGO
não só não se resolveu, como
ainda se agravou, com o encerramento durante a noite.

Concentração
pela reabertura
Organizada pelas Comissões
de Utentes da Saúde de Almada
e do Seixal realizou-se ontem, dia
22 de janeiro, uma concentração
à porta do Ministério da Saúde,
pela reabertura imediata da urgência pediátrica do HGO e pela
resolução de outros problemas
do setor da saúde, que afetam a
população do concelho, da qual
daremos conta na próxima edição do Seixal Boletim Municipal. n
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O presidente da câmara e a vereadora da Educação entregaram
o abaixo-assinado ao vice-presidente da Assembleia da República

Pela construção de escolas dos 2.º e 3.º ciclos e secundária em Fernão Ferro

Seixal entregou abaixo-assinado
na Assembleia da República
A Câmara Municipal do Seixal, em conjunto com os pais e encarregados de educação, entregou no dia 8 de janeiro, na Assembleia
da República, um abaixo-assinado pela construção de escolas dos 2.º e 3.º ciclos e secundária em Fernão Ferro.
Trata-se de um território com uma das maiores taxas de crescimento populacional, sendo esta uma necessidade premente.
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do
Seixal, entregou o abaixo-assinado com 4370 assinaturas ao
vice-presidente da Assembleia da
República, António Filipe. A petição reclama a construção de novos
equipamentos do ensino básico e
secundário que garantam o acesso
à escola pública em Fernão Ferro.
O autarca contextualizou a situação: «Trata-se de um grave problema numa freguesia com mais de 20
mil habitantes, onde residem muitas famílias com crianças que necessitam de ter uma resposta por
parte do Ministério da Educação,
ao nível do 2.º e do 3.º ciclo e também do ensino secundário, pois
não existem escolas destes níveis

em Fernão Ferro». E acrescentou:
«Perante a falta de respostas da tutela às nossas solicitações, decidimos avançar com a petição que será agora discutida na Assembleia
da República».
A petição surgiu na sequência de
uma reunião entre a associação de
pais das escolas de Fernão Ferro e
o executivo municipal, sobre o parque escolar. Na sequência desta, foi
lançado o abaixo-assinado no qual
se solicita ao Governo a construção
de uma escola, de modo que sejam
suprimidas as carências nestes
graus de ensino.
Isso mesmo foi explicado pela
presidente da Associação de Pais
e Amigos da Escola Básica dos
Redondos, Alexandra Bulhão: «A

construção das escolas, mais do
que uma necessidade, é uma urgência. As nossas crianças terminam o 4.º ano e têm de ir estudar
para fora da freguesia. Por norma,
seria para a Escola Básica Dr. Carlos
Ribeiro, em Pinhal de Frades, mas a
oferta está comprometida pela sobrelotação das turmas e as crianças vão para escolas longe do local
de residência, por vezes em concelhos limítrofes».
A Escola Básica Dr. Carlos
Ribeiro, sede do Agrupamento de
Escolas de Pinhal de Frades, que
abrange as escolas da freguesia
de Fernão Ferro, tem 10 turmas
a mais do que a sua capacidade, o
que a torna insuficiente para garantir resposta às famílias.

No ano letivo 2018-2019, a freguesia de Fernão Ferro contava
com 125 crianças na educação pré-escolar e 625 alunos no 1.º ciclo,
distribuídos por 3 jardins de infância e 3 escolas básicas de 1.º ciclo. A
construção das escolas permitiria
que as crianças prosseguissem os
estudos na freguesia.

Apreciação da petição

As petições são apreciadas pelas comissões competentes, neste
caso a Comissão de Educação que
nomeará um deputado para elaboração de um parecer. Após aprovação do parecer pela Comissão de
Educação, será agendada a apreciação e discussão em plenário da
Assembleia. «Daí pode resultar a

apresentação, por um grupo parlamentar, de uma iniciativa sobre esta matéria que será depois submetida a votação», explicou António
Filipe.
Joaquim Santos afirmou ser este «um momento importante na
luta pela construção das escolas
dos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário, já que em mais de um ano
o Ministério da Educação nunca
respondeu ao nosso pedido de reunião. Esperamos que a Assembleia
da República avance rapidamente
com a discussão para que as crianças possam ter um equipamento
essencial ao seu futuro e para o
qual a autarquia já disponibilizou o
terreno para a construção». n

Projeto Erasmus+ proporciona intercâmbio

Escolas do concelho integram parcerias europeias
Várias escolas do concelho integram parcerias no âmbito do
projeto de intercâmbio europeu
Erasmus+, designadamente a
Escola Básica Dr. António Augusto
Louro, o Agrupamento de Escolas
Terras de Larus e o Agrupamento
de Escolas Pedro Eanes Lobato.
Os alunos e professores da Roménia, Portugal, Turquia, Itália e
Grécia que participam no projeto

European Schools Stand Against
Bullying estiveram em formação
sobre esta temática na Roménia,
em novembro passado.
A Escola Básica Dr. António Augusto Louro esteve representada nesta mobilidade por quatro alunos
do 9.º ano e por três professores.
A equipa foi recebida de «forma
exemplar» pela escola romena e
pelas famílias que acolheram os

alunos e lhes proporcionaram uma
experiência cultural «única», revelou o professor Rui Amaro.
Por seu lado, um grupo professoras
do Agrupamento de Escolas Terras
de Larus esteve na Eslováquia,
no âmbito do projeto Common
Mind and Global Cooperation
in Mathematics Teaching, que visa a partilha de estratégias para
inovar as metodologias do ensino

da Matemática. A Escola Básica
da Cruz de Pau, daquele agrupamento, abraçou este desafio com
escolas da Turquia, Roménia,
Eslováquia e Polónia. A professora Teresa Botelho referiu que trouxeram «uma nova visão do ensino
da matemática numa perspetiva
transversal».
Já o Agrupamento de Escolas
Pedro Eanes Lobato optou por

integrar o projeto SoF – Schools
of Future. Esta parceria envolve
escolas da Finlândia, Portugal,
Lituânia, Áustria e Itália e o objetivo
é partilhar as boas práticas e experimentar metodologias inovadoras.
A equipa esteve em formação em
novembro, na Finlândia, para operacionalizar o projeto e aprofundar
o conhecimento, esclareceu o professor Pedro Pereira.
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Recital com Artur Caldeira

Cerimónia de entrega de prémios

Recital com Eduardo Fernández

1.º Concurso Internacional de Composição para Guitarra de Portugal

Seixal é capital da guitarra
O 1.º Concurso Internacional de Composição para Guitarra de Portugal decorreu entre 10 e 18 de janeiro e juntou as vertentes
criativa, informativa, artística e pedagógica, incluindo classes magistrais, conferências e recitais com os mais conceituados
compositores para este instrumento.
A entrega de prémios
do 1.º Concurso Internacional
de Composição para Guitarra de
Portugal decorreu no Auditório
Municipal no dia 15 de janeiro,
coincidindo com o Dia Mundial do
Compositor, incluiu uma homenagem do município ao maestro
António Victorino d’Almeida e
contou com a presença da ministra
da Cultura que reconheceu o mérito e elevado nível da iniciativa.
O evento decorreu entre 10 e
18 de janeiro e juntou as vertentes criativa, informativa, artística
e pedagógica, incluindo classes
magistrais, conferências e recitais
com os compositores Eduardo
Fernández, Eduardo Isaac, Artur
Caldeira, Marco Pereira e Dušan
Bogdanović, que a par de António
Victorino d’Almeida compuseram
o júri da iniciativa.

«Esta iniciativa cultural é mais
uma demonstração de que o
Seixal marca a diferença», explica
Joaquim Santos. O presidente da
Câmara Municipal do Seixal revela
que «com esta dimensão internacional, este evento é único, pois
contou com a participação de 80
compositores naturais de 28 países». Destacou ainda «um júri que
reúne os melhores compositores
para guitarra solo de 6 cordas a
nível mundial».
«Num momento em que os
agentes culturais reclamam um
por cento do Orçamento do Estado
para a cultura, o Seixal dedica-lhe
quatro por cento, o que evidencia
a nossa diferença, com um claro
investimento numa área que acreditamos ser decisiva para o desenvolvimento da nossa sociedade e
sem a qual não há verdadeira qua-

lidade de vida para a população»,
afirma ainda Joaquim Santos.
«Rapsodia Patafísica de Iridiscencias Yuxtapuestas», composição do mexicano Angel Gómez
Ramos, foi o tema vencedor do
certame, que distinguiu ainda o
trabalho de Ronaldd Nascimento
Felipe, com a composição «Tema
e Variações» a vencer a competição nacional. «É uma composição
triste-feliz, triste-feliz, triste-feliz,
como é a vida das pessoas todas,
com momentos felizes e momentos tristes. Começa com um tema,
depois desenvolvido ao longo da
peça inteira, ritmicamente, harmonicamente» explica o estudante do 3.º ano de Estudos de
Guitarra Clássica da Universidade
de Évora.
Ronaldd Nascimento Felipe
conta ainda que é na pausa dos

seus estudos que nascem as suas composições: «nessas pausas
começo a improvisar e se sai alguma coisa de que gosto, escrevo,
guardo, junto com outra ideia». A
composição ficou também em 3.º
lugar na competição internacional, a seguir ao trabalho de Angel
Gómez Ramos e do tema «Abode
and Below», uma obra do compositor norte-americano Kamran
Alan Shikoh, que obteve o segundo
lugar. «Os colegas que participaram neste concurso chegaram à
final com obras brilhantes», refere
ainda o jovem compositor que pôde assim somar a «honra por estar
na final» com o momento feliz de
obter dois prémios na competição.
O concurso distinguiu igualmente composições oriundas do
Brasil, Espanha e Itália com menções honrosas. «A qualidade das

Regulamento disponível na íntegra em festivaldecorroios.net

Inscrições para Festival de Música Moderna Corroios’ 2020 até 7 de fevereiro
As inscrições para o Festival de
Música Moderna Corroios’ 2020
encontram-se a decorrer até 7 de
fevereiro. Já na 25.ª edição, o certame é atualmente reconhecido
entre profissionais do meio musical como um dos melhores e mais
importantes festivais de música
moderna realizados no nosso país.
O projeto vencedor ganha o direito
a atuar no Palco Carlos Paredes

nas Festas de Corroios 2020, no
dia 21 de agosto; um prémio monetário de 1000 euros; e a gravação profissional de som e vídeo do
espetáculo a realizar nas Festas
de Corroios 2020, que será posteriormente disponibilizado para
edição.
O festival abrange todos os agrupamentos ou intérpretes a solo
portugueses sem contrato com

editoras, não inibindo a participação de quem tenha edições
de autor ou temas incluídos em
compilações. Os projetos não podem incluir músicos convidados
ou músicos pertencentes a outros
projetos participantes no festival.
A inscrição é feita com a entrega
de uma maqueta com quatro temas originais e a opção por um
quinto tema, que será obrigatoria-

mente uma versão de um tema
editado em português, e que serão
os mesmos a apresentar ao vivo. A
duração de cada tema não deverá
ultrapassar os 5 minutos. Se os
temas forem cantados, as letras
dos temas originais podem ser em
qualquer idioma.
O regulamento encontra-se disponível na íntegra em festivaldecorroios.net.

obras foi excelente, o que nos impressionou muito», explica em
representação do júri o compositor brasileiro Marco Pereira que
reconhece nas composições dos
muitos participantes «a riqueza de
várias culturas e de partes diferentes do mundo».
Com Miguel Leite, Litó Godinho
assumiu a direção artística e pedagógica da iniciativa. O responsável revela que «diversas entidades
internacionais têm manifestado
congratulações por um evento que
já é considerado o maior concurso
internacional de guitarra a nível
mundial» e expressou a surpresa
de «uma impressionante diversidade e qualidade de composições
num concurso que este ano foi dirigido a jovens compositores até
aos 35 anos». n
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Oficina de Artes Manuel Cargaleiro, na Quinta da Fidalga

Nova exposição
de Manuel Cargaleiro
Foi inaugurada no dia
16 de janeiro, na Oficina de Artes
Manuel Cargaleiro, a exposição
de pintura A Essência da Cor, de
Manuel Cargaleiro. Um conjunto
de 55 serigrafias e litografias que
mostram a obra do artista ao longo
dos tempos, desde os anos 1970
até à atualidade.
A mostra inclui ainda duas
mantas de patchwork da artesã
Ermelinda Cargaleiro, mãe do artista, obra com composições geométricas e movimentos cromáticos que sempre serviu de inspiração a Manuel Cargaleiro.
Esta é a segunda exposição do
artista na Oficina de Artes Manuel
Cargaleiro (OAMC). O equipamento, da autoria do arquiteto Siza
Vieira, foi inaugurado com a mostra de cerâmica para arquitetura
A Essência da Forma, que incluiu
obras do mestre e do arquiteto.
Na inauguração da nova exposição estiveram presentes Joaquim
Santos, presidente da Câmara
Municipal do Seixal, Manuela
Calado, Maria João Macau e Manuel
Pires, vereadores da autarquia,
Américo Costa, em representação
da Assembleia Municipal do Seixal,
e Manuel Carvalho, em representação da União das Freguesias do
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio
Pires.
Marcaram ainda presença
Maria Antónia de Matos, diretora do Museu Nacional do Azulejo,
Luís Miguel Pereira, presidente da
Câmara Municipal de Vila Velha

Um conjunto
de 55 serigrafias
e litografias
mostram a obra
do artista.
A entrada é livre

do Ródão (terra natal de Manuel
Cargaleiro), Carlos Ribeiro, médico
conceituado e humanista, artistas,
professores e amigos.
Com quase 93 anos, Manuel
Cargaleiro continua a pintar. Vive
em Paris, mas passa temporadas
no seu país, e mantém-se ligado ao
concelho onde passou a sua infância: o Seixal.
O artista estava muito feliz com
esta nova exposição, que considera
didática: «Espero que seja muito
frequentada, sobretudo por alunos de todo o concelho, é isso que
quero. Gostaria que se repetisse
por muitos anos toda esta atividade que aconteceu aqui hoje, numa
casa criada por um dos maiores
arquitetos do mundo, que é o meu
amigo Siza Vieira, que chamou a
esta oficina de artes “o bijou do
Seixal”.»
«Para nós, é uma enorme honra
podermos ter a presença do mestre Manuel Cargaleiro e o interesse
que ele tem demonstrado em fazer

crescer a nossa oficina de artes»,
disse Joaquim Santos. E revelou:
«Temos o compromisso de desenvolver a parte oficinal, com ensino
nas áreas da pintura, cerâmica e
marcenaria, que é um grande objetivo do mestre».
O autarca salientou a importância da obra de Manuel Cargaleiro,
destacando a distinção que o artista recebeu em novembro de 2019:
a medalha de Mérito Cultural de
Portugal e a Medalha Grand Vermeil, a mais alta condecoração da
capital francesa. A homenagem
aconteceu na estação do metro de
Champs Elysées-Clémenceau, que
foi concebida e totalmente decorada pelo artista português, em
1995. A estação foi ampliada e recebeu novas obras do mestre.
Manuel Pires, vereador do Património, deu a conhecer alguns dos
prémios que o artista recebeu ao
longo da sua carreira e apresentou uma publicação da Escola
Secundária Manuel Cargaleiro com
o apoio da Câmara Municipal do
Seixal, que reúne obras do mestre
ao longo da sua vida.
A exposição A Essência da Cor
tem entrada livre e pode ser visitada até 27 de dezembro.
Até ao fim do mês de maio, a
OAMC funciona de terça-feira a sábado, das 10 às 12.30 horas e das
14 às 17 horas. De junho a setembro, o equipamento tem um horário de verão: das 10 às 12.30 horas
e das 14 às 18 horas. n

Oficina de Artes Manuel Cargaleiro
A Oficina de Artes Manuel Cargaleiro está situada na Quinta da
Fidalga, em Arrentela. Tanto o equipamento, como a quinta, têm uma
programação regular em torno do património natural e arquitetónico
do espaço e da arte de Manuel Cargaleiro.
Oficinas de desenho, de modelagem, de curadoria, de jardinagem, visitas e ciclos de conversas fazem parte do programa para o primeiro
trimestre de 2020.
Tanto os azulejos como as pinturas de Manuel Cargaleiro são o ponto
de partida para atividades divertidas como as oficinas Patchwork
de Papel ou Roubar o Artista. A arquitetura de Siza Vieira dá vida à
oficina Arquitetando.
Conhecer os frondosos jardins da Fidalga e desenhá-los é outra
das propostas. E como o aniversário do mestre é em março, no Mês
Cargaleiro há atividades especiais como Cargaleiro por Momentos
ou Conversas na Fidalga.
Conheça o programa de atividades na agenda Seixal Acontece no
Seixal Boletim Municipal ou em cm-seixal.pt.
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Histórias Associativas – Memórias da Nossa Memória

Livro recupera história
dos clubes federados do concelho
O terceiro e último volume de Histórias Associativas –
Memórias da Nossa Memória, obra
de Fernando Fitas que recupera
testemunhos e histórias do movimento associativo do concelho,
foi apresentado no dia 23 de novembro, nas instalações do Amora
Futebol Clube (AFC). A edição é da
Câmara Municipal do Seixal.
Após nos dois primeiros volumes ter abordado as sociedades
filarmónicas e algumas das outras coletividades fundadas ainda antes do 25 de Abril de 1974,
o novo tomo da obra aborda os
clubes federados, registando para a posteridade memórias associativas do Amora Futebol Clube,
Seixal Futebol Clube, Paio Pires
Futebol Clube e Atlético Clube de
Arrentela. Fica assim completo o
registo que o jornalista e escritor
dedicou às coletividades já existentes antes da Revolução dos
Cravos.
A sessão foi moderada por
Paulo Silva, presidente da assembleia geral do AFC, tendo contado
com a participação do autor e de

José Carlos Gomes, vereador do
Desporto da Câmara Municipal
do Seixal. A apresentação da
obra esteve a cargo de Fernando
Correia, jornalista que passou
pela RDP, Rádio Clube Português,
Rádio Comercial e TSF e escreveu
para os jornais Record, A Capital,
O Diário, Gazeta dos Desportos,
Jornal de Notícias e Diário Popular.
O jornalista desportivo revelou as «ligações afetivas ao concelho do Seixal que ultrapassam
o âmbito desportivo» e que «foi
no Campo do Bravo que fiz o
meu primeiro relato de futebol».
Fernando Correia sublinhou que
«é bom que as pessoas tenham
memória e que fiquem estes retratos falados e fotográficos para as
atuais gerações e para as futuras.
Esta não é só a história associativa, mas também a história deste
concelho», assegurou.
Descrito pelo jornalista e amigo como escritor de «maravilhosa
prosa poética», que «acredita em
fazer algo importante para o seu
semelhante», Fernando Fitas salientou o objetivo de «salvaguar-

Fernando Fitas apresenta obra perante uma sala cheia

dar para memória futura o acervo
vasto de vivências e episódios testemunhados ou protagonizados
por antigos sócios, dirigentes e
atletas». O autor disse ainda que
não pretendeu escrever «a história oficial de cada coletividade» e
que o projeto «visou constituir um
repositório de memórias e acon-

tecimentos que pela sua natureza
escapam à esfera do registo histórico».
O vereador do Desporto da
Câmara Municipal do Seixal mencionou o trabalho de prosa, poesia
e jornalismo do autor e sublinhou
que «estas memórias e testemunhos perder-se-iam se não fossem

agregados neste livro». José Carlos
Gomes disse ainda que «este é um
trabalho importante para que não
se perca a memória do nosso movimento associativo e do trabalho
que desenvolve há décadas para a
melhoria da vida da nossa população e do nosso concelho». n

Depois, foi a vez de a DJ brasileira
Gê Bianchi saudar o novo ano, com
música cheia de ritmo e para todas
as gerações. Gê Bianchi tem marcado presença em vários eventos
nacionais e internacionais, sendo

já conhecida pelas suas originais
misturas musicais. E, em Amora,
voltou a mostrar o seu talento.

Música e fogo de artifício em redor da Baía do Seixal

Milhares de pessoas na passagem de ano
O concelho do Seixal entrou no
novo ano com alegria, diversão,
música e um fantástico fogo de artifício em redor da Baía do Seixal,
que atraíram milhares de pessoas
à zona ribeirinha de Amora para

saudar da melhor forma 2020. O
programa de passagem de ano foi
dirigido a todas as famílias e com
entrada livre.
Primeiro atuaram Los Cavakitos,
um coletivo de seis músicos em

que o bom humor e o som do
México estiveram sempre presentes. À meia-noite em ponto, as
atenções voltaram-se para o fogo
de artifício que encheu de luz e cor
a Baía do Seixal.
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Idosos e crianças do concelho assinalaram a quadra de Natal

Autarquia apoia instituições de proteção social
As instituições sociais
do concelho celebraram o Natal,
com a realização de festas destinadas aos utentes: os idosos e
crianças que, nesses equipamentos, encontram as respostas de que
necessitam.
Estes momentos de convívio e
companheirismo contaram com a
presença do executivo da Câmara
Municipal do Seixal, realçando assim o trabalho de parceria que existe entre as entidades do concelho.

Autarquia disponibiliza
equipamentos
As associações unitárias de reformados, pensionistas e idosos
do concelho do Seixal receberam
lembranças de Natal para usufruto de todos os utentes, uma forma
de reconhecimento do trabalho
prestado pelas associações na
promoção do envelhecimento ativo. Durante o mês de dezembro, o
presidente da Câmara Municipal
do Seixal, Joaquim Santos, e

a vereadora do pelouro do
Desenvolvimento Social, Manuela
Calado, marcaram presença nas
comemorações de Natal das instituições e levaram presentes essenciais ao seu funcionamento
diário: televisões, frigorífico, computador, máquina de secar roupa,
ar condicionado e aquecedores
foram os equipamentos oferecidos às associações. O executivo
municipal terminou este ciclo
de visitas com o almoço de Natal

na Associação de Reformados e
Idosos da Freguesia de Amora.
Também as instituições que
prestam apoio à infância assinalaram a quadra. No dia 8 de dezembro, a Associação A Voz do Amor,
que apoia famílias em risco, realizou um almoço de Natal, o qual
contou com a presença da vereadora Manuela Calado. No dia 14, a
autarca esteve na festa de Natal do
Centro de Assistência Paroquial
de Amora, entidade que dá res-

posta a 300 crianças entre os 4
meses e os 11 anos.
A quadra foi vivida com a realização de convívios, atuações dos
grupos corais das associações de
reformados e apontamentos teatrais, em que os intervenientes foram os utentes de todas as idades
que, diariamente, recebem apoio
das instituições sociais, que são
apoiadas pela Câmara Municipal
do Seixal. n

Associação Unitária de Reformados, Pensionistas
e Idosos de Paio Pires

Associação de Reformados, Pensionistas
e Idosos de Pinhal de Frades

Associação Unitária de Reformados, Pensionistas
e Idosos de Amora

Associação Unitária de Reformados, Pensionistas
e Idosos de Corroios

Associação Unitária de Reformados, Pensionistas
e Idosos de Arrentela

Associação de Reformados, Pensionistas
e Idosos de Fernão Ferro

Associação Unitária de Reformados, Pensionistas
e Idosos de Miratejo

Centro de Assistência Paroquial de Amora

Associação de Reformados, Pensionistas
e Idosos do Fogueteiro
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Movimento associativo canta as janeiras

Seixal preserva a tradição

Grupo Coral e Instrumental Além Terra (ARPIA)

Crianças do Jardim de infância da Associação dos Serviços
Sociais dos Trabalhadores das Autarquias do Seixal

O presidente da câmara municipal, Joaquim Santos,
e os vereadores ouviram as janeiras

Grupo Coral As Papoilas (ARPIF)

Grupo Coral e Instrumental Sonho da ARPIFF

Grupo Coral e Instrumental Laços de Ternura (ARPIPF)

Grupo Coral e Instrumental 5 de Janeiro (AURPIA)

Grupo Coral e Instrumental Os Sempre Jovens (AURPIC)

Grupo Coral e Instrumental Cantar É Viver (AURPIM)

Grupo Coral e Instrumental Cantar d’Amigos (AURPICM)

Grupo Coral e Instrumental Recordar É Viver (AURPITM)

Grupo Coral e Instrumental Os Alegres de Paio Pires (AURPIPP)
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Grupo Coral da Associação dos Serviços Sociais
dos Trabalhadores das Autarquias do Seixal

Grupo Musical da Associação de Amigos
do Pinhal do General

Coral Polifónico de Fernão Ferro

Grupo Coral e Instrumental Os Flamingos

Rancho Folclórico da Casa do Povo de Corroios

Grupo Coral e Instrumental Moinho de Maré

Rancho Folclórico Honra e Glória de Arrentela

Grupo de Danças e Cantares da Associação de
Moradores dos Redondos

Rancho de Danças e Cantares de Vale de Milhaços

Grupo de Cavaquinhos da Associação
de Amigos do Pinhal do General

Grupo Coral e Instrumental Ventos e Marés

Rancho Folclórico Andorinhas do Pinhal
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O presidente da câmara e o vereador José Carlos Gomes fizeram uma oferta
ao presidente da direção do NAFAS

Federação Portuguesa de Ciclismo

Clube de Ciclismo de Aldeia
de Paio Pires foi distinguido
A União Velocipédica Portuguesa – Federação Portuguesa de Ciclismo (UVP-FCP) atribuiu uma distinção ao Clube de Ciclismo de Aldeia de Paio Pires
como reconhecimento pelo seu papel na promoção e desenvolvimento da
modalidade. Este prémio foi entregue no âmbito dos 120 anos da UVP-FCP,
que foram celebrados com a Festa do Ciclismo, no Fórum Lisboa, no dia 30
de novembro, e em que participaram mais de 500 pessoas.
No evento, em que estiveram presentes elementos dos órgãos sociais
do Clube de Ciclismo de Aldeia de Paio Pires, a Federação Portuguesa de
Ciclismo recebeu a Ordem do Infante D. Henrique pelas mãos do Presidente
da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Captação de Novos Talentos

Torneio de boccia reúne
praticantes com e sem deficiência
Iniciado em 2013, o Torneio de Boccia para Captação de Novos Talentos teve
uma nova edição nos dias 16 e 17 de novembro, no Pavilhão Municipal da
Torre da Marinha. A iniciativa destina-se a crianças e jovens nas categorias
de sub-14 e sub-21, visando aumentar o índice de praticantes da modalidade a nível nacional. O evento contou com a presença de José Carlos Gomes,
vereador do Desporto da Câmara Municipal do Seixal.
Realizada pela APCAS – Associação de Paralisia Cerebral Almada-Seixal,
em parceria com a Paralisia Cerebral – Associação Nacional de Desporto e
a Câmara Municipal do Seixal, este torneio aposta na angariação de novos
atletas para a modalidade, atualmente em desenvolvimento, não só em
instituições da área da deficiência, mas também em meio escolar de ensino
público integrado. A sétima edição do torneio foi a que acolheu um maior número de delegações participantes, num total de 14, das quais quatro agrupamentos de escolas do distrito de Setúbal, entre outras delegações nacionais,
como a que se deslocou ao Seixal vinda do arquipélago da Madeira.

Núcleo de Árbitros de Futebol
de Almada e Seixal comemora 60.º aniversário

Um contributo
para a afirmação
da arbitragem
O Núcleo de Árbitros
de Futebol de Almada e Seixal
(NAFAS), o primeiro núcleo de
árbitros do país, foi constituído
a 12 de janeiro de 1960, para
que os sócios se mantivessem
atualizados sobre as leis e regulamentos que regiam o futebol
na altura.
Para comemorar o 60.º aniversário, o NAFAS reuniu mais
de 100 pessoas, entre dirigentes, associados e familiares, e
representantes de autarquias
e instituições desportivas,
num convívio no dia 18 de janeiro, no edifício dos Serviços
Centrais da Câmara Municipal
do Seixal.

Homenagem
a Manuel Antunes

Na sessão foram entregues
os prémios de 25 e 50 anos
de sócio e os relativos à subida de categoria e foi homenageado Manuel Antunes, sócio
do NAFAS falecido no final de
2019, «pelo contributo dado à
formação e promoção dos árbitros e observadores».
Foi com emoção que Bruno
Esteves, presidente do NAFAS,
homenageou Manuel Antunes,
«pessoa que muito deu ao núcleo e que, se estivesse entre
nós, certamente continuaria a
dar. Um amigo e um ícone incontornável do nosso núcleo».

Na sua intervenção, o dirigente agradeceu aos anteriores presidentes do NAFAS e às
suas equipas «pela dedicação e
trabalho em prol de uma arbitragem competente e valorizadora do nosso futebol distrital,
nacional e também internacional».
Mencionou os protocolos em
curso, nomeadamente o que foi
acordado com o município do
Seixal, que permite a utilização do Complexo de Atletismo
Carla Sacramento, «onde militam os nossos árbitros e os da
federação, a título gratuito, para a melhoria técnica e prática»,
bem como a parceria «de recrutamento com os técnicos de
desporto da autarquia nas escolas do concelho». Agradeceu
ainda o apoio de outras autarquias e de instituições como
a federação e a associação de
futebol e ainda as estruturas
profissionais.

Aproximação, inovação
e desenvolvimento

Bruno Esteves afirmou as
linhas orientadoras da sua direção, frisando que os «três
pontos de referência são a
aproximação, a inovação e o desenvolvimento», com o objetivo
de aproximar gerações de árbitros «na recolha de sabedoria
e conhecimentos»; garantir a

inovação nas sessões teóricas
e práticas, capacitando mais e
melhor os árbitros; garantir,
com a ajuda do município do
Seixal, um número significativo
de novos candidatos a árbitros
de futebol».
Joaquim Santos, presidente
da Câmara Municipal do Seixal,
reconheceu o «trabalho extraordinário» desenvolvido pelo
NAFAS, o qual «tem sido fundamental na afirmação da arbitragem e dos valores do futebol,
e no lançamento de muitos jovens na aventura de ser árbitro
de futebol».
O autarca elencou os projetos
desportivos municipais mais
relevantes, como a Seixalíada, e
os investimentos da autarquia
em equipamentos desportivos.
Lembrou que o números de
praticantes de futebol e futsal
«têm vindo a crescer» no Seixal,
e por isso o município «está a
investir em infraestruturas para que as nossas coletividades
tenham as melhores condições
para a prática desportiva», no
futebol e nas outras áreas.
Joaquim Santos assegurou o
apoio do município ao NAFAS
e mostrou disponibilidade para acolher a sede do núcleo no
concelho. n
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Sublinhados: com destino a Setúbal, os restantes terminam em Coina.
Aos dias úteis o comboio das 8.13 horas termina no Fogueteiro

Atendimento Público
da Câmara Municipal do Seixal
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.
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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

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
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Serviço permanente
Novais
Além Tejo
Bairro Novo
Pinhal de Frades
St.ª Marta do Pinhal
Alves Velho
Matos Lopes
São Bento
Pinhal de Frades
Lusitana
Duarte Ramos
Moura Carneiro
Nova Santa Marta
Além Tejo
Do Vale
Nova Amorense
Nobre Guerreiro
Universo
Flor da Mata
Central de Paio Pires
Abreu Cardoso
Fonseca
Nurei
Romana
Seruca Lopes
Foros de Amora
Fogueteiro
Silva Carvalho
Quinta da Torre
Central da Amora
Vale Bidarra
Do Vale

23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29

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 da Amora | R. MFA, loja 22, Amora
| 212 257 108
Central DE PAIO PIRES | Av. General
Humberto Delgado, 9-11, Paio Pires
|212 210 365
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 Santa Marta | Av. Rui Grácio, 84 - A/B,
Santa Marta do Pinhal | 213 462 687
novais | Av. José António Rodrigues, 89-A,
Aldeia de Paio Pires | 212 225 495
Nurei | R. da Igreja, Lt. 831 A, r/c,
Fernão Ferro | 212 120 384
QuinTA da TORRE | Av. 25 de Abril, 65,
Torre da Marinha | 212 224 750
ROMANA | R. Gil Vicente, 25, Vale de Milhaços
| 212 546 293
São bento | R. Ana Castro Osório, 10-A, Amora
| 212 225 539
Seixal | Av. Vasco da Gama, 15, Seixal
| 212 222 658
Seruca Lopes | Trav. Paz, 4-B, Casal do Marco
| 212 210 369
Silva Carvalho | Praceta Emídio Santana,
6 – 6 A | Aldeia de Paio Pires | 210 993 415
Sousa Marques | Av. Luís de Camões, 2,
Miratejo | 212 555 006
St.ª Marta do pinhal | R. Mário Sampaio
Ribeiro, 7, St.a Marta do Pinhal | 212 255 300
Universo | Av. 25 de Abril, 60 B, Corroios
| 212 535 084
Vale Bidarra | R. Luís de Camões, Lt. 350,
Fracção A e B, Fernão Ferro | 212 121 121
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----------------------------23 de janeiro
a 6 de fevereiro

DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
SBM 745
23 de janeiro de 2020

«Sonho de Uma Noite
de Verão»
As peripécias do amor e do casamento pela pena de William Shakespeare vão subir ao
palco do Auditório Municipal ao longo de cinco noites. «Sonho de Uma Noite de Verão» é
um dos textos teatrais mais representados em todo o mundo, constituindo uma comédia
onde fadas e duendes brincam e dominam os acontecimentos mágicos que interferem
nas paixões humanas.
Na versão do Teatro da Terra, encenada por Maria João Luís, é enfatizada a comicidade
fantasiosa do texto, inserida num ambiente cénico inclassificável e intemporal, que
promove igualmente a reflexão sobre a influência e importância da arte e dos artistas nas
sociedades dos nossos dias.
A peça está agendada para os dias 23, 24, 25 e 30 de janeiro e 1 de fevereiro. Os bilhetes
são adquiridos em Ticketline e na bilheteira do Fórum Cultural do Seixal.

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

Nova
exposição
de Manuel
Cargaleiro
A Essência da Cor é o título da segunda exposição de Manuel Cargaleiro na Oficina de
Artes com o seu nome, patente até 27 de dezembro.
A mostra reúne 54 obras, entre as quais serigrafias, litografias e stencil do mestre
Cargaleiro, bem como trabalhos de patchwork de Ermelinda Cargaleiro, mãe do artista,
que lhe serviram de inspiração ao longo da carreira.
As obras agora expostas mostram uma outra vertente do trabalho de Manuel Cargaleiro,
depois de a exposição A Essência da Forma ter incluído reproduções de painéis de
azulejo que representam um resumo do seu trabalho na cerâmica para arquitetura. Esta
exposição incluiu também obras em azulejo de Siza Vieira, revelando um lado menos
conhecido daquele que foi o arquiteto da Oficina de Artes.
Manuel Cargaleiro é um conceituado ceramista, desenhador e pintor, reconhecido
dentro e fora do país. Foi no princípio dos anos 1950 que começou a participar em
mostras e exposições em Portugal e a receber os primeiros prémios artísticos. Cargaleiro
participou em inúmeras exposições individuais e coletivas por todo o mundo.
A sua ligação ao concelho do Seixal remonta à infância, pelo que a instalação da Oficina
de Artes Manuel Cargaleiro na Quinta da Fidalga representa um marco na sua carreira,
mas tem também um significado emocional, ligado às suas memórias e vivências.
Entrada livre. De terça-feira a sábado, das 10 às 12.30 e das 14 às 17 horas.

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

Um Olhar sobre a Obra
de Eça de Queiroz
A Galeria de Exposições Augusto Cabrita acolhe de novo a exposição Um Olhar sobre
a Obra de Eça de Queiroz, que assinalou, em 2001, o centenário da morte do escritor.
Trata-se de uma coletiva de desenho com obras dos artistas Albino Moura, Cidália
Rodrigues, Edgardo Xavier, Helena Garcez, Helena San Payo. José Eliseu, Manuela
Costa Pinto, Mariana Sampaio e Mário Vinte e Um.
A mostra alia a pintura e a literatura, apresentando ao público um conjunto de livros de
Eça de Queiroz: Contos, Os Maias, A Relíquia, A Capital, A Ilustre Casa de Ramires, O
Mandarim, O Conde de Abranhos, Prosas Bárbaras e O Crime do Padre Amaro.
Inspirados nestes livros, os pintores convidados enriquecerem as páginas dessas
obras através do desenho.
Esta exposição integra o Ciclo de Apresentação do Acervo Artístico Municipal e estará
patente de 25 de janeiro e 29 de fevereiro.

25 jan. sábado

1 fev. sábado

Das 9 às 18 horas

Das 14.30 às 16.30 horas

___________________________

Estágio Nacional de Karaté
APOGK
Org.: Sociedade Filarmónica
União Arrentelense
Pavilhão Desportivo Escolar Alfredo
dos Reis Silveira

___________________________

A Cerâmica na Obra
de Manuel Cargaleiro

Visita . Inscrição (4)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

___________________________

e ainda…
23 jan. a 6 fev.

De 28 a 31 de janeiro e de 4 a 7 de fevereiro
De terça a sexta-feira, das 10 às 11.30 e das
14.30 às 16 horas

Dominó do Sapal

Visita . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios

___________________________

23, 24, 25 e 30 de janeiro e 1 de fevereiro,
quinta, sexta-feira e sábado
21.30 horas

Sonho de Uma Noite
de Verão

Teatro . M/ 6 anos . Ingresso (5)
Produção: Teatro da Terra
Auditório Municipal do Fórum Cultural
do Seixal

___________________________

17 horas

Supertaça Futsal

Pavilhão Multiusos do Clube Desportivo
e Recreativo Águias Unidas

___________________________

15 horas

Apresentação do Estudo
de Poluentes Atmosféricas
em Paio Pires

___________________________

De 28 a 31 de janeiro
De terça a sexta-feira, das 10 às 11.30 ou das
14.30 às 16 horas

Fórum Seixal
Sociedade Musical 5 de Outubro

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

___________________________
___________________________

Das 14.30 às 17.30 horas

___________________________

17.30 horas

O Apoio ao Estudo em Casa
Workshop . Inscrição até 24 de janeiro (3)
Pais, professores, educadores e público
em geral
Parceria: Escola Superior de Educadores
de Infância Maria Ulrich
Biblioteca Municipal do Seixal

Peças Unem Pessoas –
Oficina de Jogos
de Estratégia

Parceria: Clube de Estratégia do Seixal
Biblioteca Municipal do Seixal

Torneio de Xadrez dos Jogos
do Seixal 2020
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha
___________________________

17.30 horas

De 25 de janeiro a 29 de fevereiro
De terça a sexta-feira das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas

Um Olhar sobre a Obra
de Eça de Queiroz

Exposição coletiva de desenho
Entrada livre
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

E Se... Fôssemos
os Melhores Músicos,
Cantores
e Cantadores de Todos
os Tempos?

___________________________

29 de janeiro e 5 de fevereiro, quarta-feira
Das 15 às 17 horas

Oficina de ritmos e melodias para pais e
bebés
Bebés dos 24 aos 36 meses, acompanhados
por um adulto
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

Trajetórias Experimentais
Inscrição (4)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro, Quinta
da Fidalga e outros locais
___________________________

De 1 de fevereiro a 14 de março
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas

26 jan. domingo

Fotografia de Coleção

___________________________

___________________________

9 horas

25 de janeiro e 1 de fevereiro, sábado
16.30 horas

5.º Eco Run D. Paio Peres
Correia

Arca de Histórias

Atletismo . Inscrição até 24 de janeiro (6)
Org.: Grupo Futsal Amigos Encosta do Sol
Urbanização Encosta do Sol, Aldeia de Paio
Pires

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

De 28 a 31 de janeiro
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 ou das
14.30 às 16.30 horas

2 fev. domingo
___________________________

Das 14.30 às 17 horas

A Biodiversidade no Sapal
de Corroios
Passeio/visita . Inscrição (1)
Parceria: MARE – Centro de Ciências
do Mar e do Ambiente
Ponto de encontro: junto ao Moinho
de Maré de Corroios

Descobertas no Ecomuseu
– Núcleo Naval
Visita . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo Naval

Exposição coletiva . Entrada livre
Galeria Municipal de Corroios

___________________________

___________________________

De 4 a 29 de fevereiro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas

Até 12 de fevereiro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20 horas
Sábado, das 10 às 13 horas

Mensagens de Amor, Quem
as Não Tem?
Exposição . Entrada livre
Biblioteca Municipal do Seixal

CERCISA – Aos Nossos
Olhos
Exposição de Cerci’Arte e Movimento
Entrada livre
Espaço Arte Jovem

___________________________

Até 24 de janeiro
De terça a sexta-feira, das 10 às 12
ou das 14.30 às 16.30 horas

___________________________

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

A Essência da Cor

À Roda de Uma Olaria

Até 27 de dezembro
De terça-feira a sábado, das 10 às 12.30
e das 14 às 17 horas
Exposição de Manuel Cargaleiro
Entrada livre
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

___________________________

___________________________

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
___________________________

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

À Descoberta de Uma
Máquina a Vapor
Visita . Grupos . Inscrição (1)
Extensão na Fábrica de Pólvora
de Vale de Milhaços
___________________________

Até 25 de janeiro
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, 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
___________________________

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: 212 275 785 | arte.se@cm-seixal.
pt
5) Ingresso: 10 euros (25 % de desconto para
jovens até 25 anos, reformados e trabalhadores das autarquias do Seixal nos bilhetes
adquiridos no Fórum Cultural do Seixal)
6) Inscrição gratuita até 24 de janeiro:
joaquim.maia@cm-seixal.pt | encostadosol@
gmail.com

____
Contactos e informações
em cm-seixal.pt

jarDIM Da QUInTa
Da fIDaLGa
OfICIna De arTeS
ManUeL CarGaLeIrO
DE JANEIRO A MARÇO DE 2020

jan—fev—
Mar—2020
> Oficinas de desenho, modelagem,
curadoria, jardinagem
> Visitas guiadas
> Ciclos de conversas

UM MUNDO DE ATIVIDADES À SUA ESPERA.
Inscreva-se!
Consulte o programa de atividades nesta agenda Seixal Acontece e em cm-seixal.pt.

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

A Biodiversidade no Sapal
de Corroios
-----------------------------

5.º Eco Run D. Paio
Peres Correia

Para assinalar o Dia Internacional das Zonas Húmidas, vai realizar-se a iniciativa A
Biodiversidade no Sapal de Corroios, no dia 2 de fevereiro, das 14.30 às 17 horas.
Dirigida ao público em geral, a atividade visa realçar a biodiversidade que o sapal conserva
e a sua relação com o património edificado aí existente, em particular o Moinho de Maré
de Corroios. Também se prevê uma visita guiada a este monumento.
A atividade é dinamizada em parceria pela Câmara Municipal do Seixal e o MARE – Centro
de Ciências do Mar e do Ambiente.
A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia pelo telefone 210 976 112 ou email
ecomuseu.se@cm-seixal.pt.
O ponto de encontro é junto ao Moinho de Maré de Corroios.

A urbanização Encosta do Sol, em Aldeia de Paio Pires, é o palco do 5.º Eco Run D.
Paio Peres Correia, uma prova que se realiza no dia 26 de janeiro, domingo, a partir
das 9 horas.
A competição insere-se no 33.º Troféu de Atletismo do Seixal e nos Jogos do Seixal
2020, e é organizada pelo Grupo Futsal Amigos Encosta do Sol, com o apoio da
Câmara Municipal do Seixal e da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia
de Paio Pires.
A prova destina-se a atletas populares e federados de ambos os sexos, dos vários
escalões, desde os benjamins aos veteranos.
Haverá prémios para os três primeiros atletas classificados em cada escalão e taças
para as 10 primeiras equipas coletivas e ainda vales em material desportivo para a
classificação coletiva.
As inscrições são gratuitas e decorrem até ao dia 24 de janeiro pelo telefone 210 976
120 ou através dos emails joaquim.maia@cm-seixal.pt e encostadosol@gmail.com.

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

Oficina de ritmos
e melodias para pais
e bebés
E Se... Fôssemos os Melhores Músicos, Cantores e Cantadores de Todos os Tempos? Este
é o desafio lançado pela oficina de ritmos e melodias para pais e bebés que vai decorrer no
dia 1 de fevereiro, sábado, às 17.30 horas, na Biblioteca Municipal do Seixal.
A atividade é dirigida a bebés dos 24 aos 36 meses, acompanhados por um adulto, e conta
com a orientação técnica da Associação Acrescer.
Os participantes, inspirados pela história musical «A Arca do Tesouro», vão viajar pelo
mundo dos sons, descobrir e colocar numa caixinha especial o melhor de si.
Fica o convite para uma tarde de sábado, na sua biblioteca. Participação gratuita, limitada
ao número de vagas (de 4 a 12 bebés).
Contactos: 210 976 100 ou biblioteca.seixal@cm-seixal.pt.

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. 212 275 778
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

