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A folia do Carnaval no Seixal

A agenda Seixal Acontece dá a conhecer as 
realizações culturais, desportivas e recrea-
tivas que acontecem na quinzena de 20 de 
fevereiro a 5 de março.
O Desfile de Carnaval das escolas do ensino 
básico e educação pré-escolar da rede pú-
blica, particular e solidária do município sai 
à rua já no dia 21 de fevereiro, a partir das 10 
horas, em todas as freguesias, mas há tam-
bém a oferta de bailes e animações do movi-
mento associativo em todo o concelho. Não 
perca a oportunidade de dar asas à fantasia 
e de se divertir. 
A música da 8.ª edição do Sons da Aldeia 
é outra sugestão, no dia 29, no Auditório 
Municipal. 
Não perca também os ateliês Máscaras e 
Mascarilhas (a 21) e Escrita e Memória (a 29) 
e o workshop Trajetórias Experimentais (a 4 
de março).
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Crianças 
aprendem a nadar

Incentivar a atividade física em 
meio aquático é um dos obje-
tivos dos projetos Patinhos na 
Água (pré-escolar) e Primeiras 
Braçadas (3.º e 4.º anos do en-
sino básico), que decorrem nas 
piscinas municipais de Amora e 
de Corroios e celebraram a con-
clusão do primeiro semestre.

Pág. 13

Carminho nas 
comemorações do 
Dia Internacional 
da Mulher

A fadista Carminho atua no dia 7 
de março no Auditório Municipal, 
às 21.30 horas, para apresentar 
o novo álbum intitulado «Maria», 
em que revisita as memórias de 
infância, conferindo um cunho 
intimista ao espetáculo.

Pág. 13

VillaMix traz 
música brasileira, 
portuguesa e da 
lusofonia ao Seixal

O festival VillaMix vai realizar-se 
nos dias 2 e 3 de outubro, no 
Seixal. O evento reúne grandes 
nomes da música brasileira, por-
tuguesa e da lusofonia. 
Fique atento às novidades e não 
perca  o VillaMix 2020!

Visita às escolas 
do 1.º ciclo

A vereadora do pelouro da 
Educação da autarquia conti-
nua a realizar um conjunto de 
visitas a estabelecimentos es-
colares e pré-escolares da rede 
pública de ensino. A autarquia 
acompanha desta forma o re-
sultado das intervenções reali-
zadas nas escolas e fica a par de 
novas necessidades. 
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Seixal atrai cada vez 
mais habitantes, 
turistas e investidores

novas áreas de estadia e fruição próximas do plano de água. 
Vamos ainda prosseguir as intervenções nas zonas ribeiri-
nhas no Seixal e em Amora, com o prolongamento dos pas-
seios ribeirinhos.

Também para as duas margens da Baía, no Seixal e em 
Amora, estão previstos um porto de recreio, para acolher 
embarcações, equipamentos turísticos para receber quem 
nos queira visitar, e ainda um centro náutico, para as nossas 
associações poderem promover atividades náuticas.

Já em construção está o Hotel Mundet, de 4 estrelas, que 
irá manter na sua arquitetura e decoração as memórias da 
antiga fábrica de cortiça. Outros equipamentos a destacar são 
o Centro Internacional de Medalha Contemporânea, que va-
mos instalar na Quinta da Fidalga, em Arrentela, requalifican-
do um dos edifícios e mantendo a identidade das construções 
da quinta; e ainda o Centro de Inovação Criativa, associado à 
Incubadora de Empresas Baía do Seixal, que irá receber novas 
empresas com projetos inovadores mas que irá apoiar tam-
bém projetos ligados às artes.  

O XIV Congresso da Confederação Geral dos Trabalhadores 
Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP-IN) é outro as-
sunto que merece destaque por se ter realizado no muni-
cípio do Seixal, de 14 a 15 de fevereiro, e pelo seu enorme 
significado na continuação da luta pela valorização, direitos e 
melhores condições do trabalho e dos trabalhadores, no com-

promisso forte e inabalável na intervenção, reivindicação e 
ação sempre que estejam em discussão os direitos dos traba-
lhadores e o desenvolvimento de Portugal, como frisou Isabel 
Camarinha, a nova secretária-geral da CGTP-IN.

Com a presença de mais de 700 delegados de todo o país, 
este foi o último congresso de Arménio Carlos à frente da 
central sindical.

Desejo aos novos dirigentes da CGTP-IN as maiores felici-
dades na continuação do trabalho em prol da luta por melho-
res condições de vida e de trabalho de todos os trabalhadores 
portugueses.
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O Seixal marcou presença, uma vez mais, na Nauticampo, o 
maior evento de atividades náuticas, de atividades ao ar livre, 
desporto e aventura em Portugal e um dos mais antigos da 
Europa. Trata-se de uma iniciativa em que o concelho mostra 
todo o seu potencial nas atividades náuticas e dá a conhecer o 
território, as atividades e os projetos nesta área e tudo o que 
lhe está relacionado: hotelaria, restauração, atividades e equi-
pamentos de lazer e espaço público.

O stande do Seixal marcou pela diferença, com um espaço 
original, interativo e dinâmico, mas também porque, além do 
espaço central, contou com diversos standes de associações, 
clubes e empresas ligadas às atividades náuticas e restauran-
tes locais que mostraram as suas iguarias.

Este é mais um exemplo do trabalho de parceria que é de-
fendido pela Câmara Municipal do Seixal, envolvendo as for-
ças vivas do concelho, ou seja, todos os que contribuem para 
seu o desenvolvimento e qualidade de vida.

O Seixal está, de facto, a crescer, e prova disso são os mais  
de 900 milhões de euros de investimento público e privado 
em diversos projetos. Apresentei na Nauticampo 12 desses 
projetos que vão requalificar toda a zona em torno da Baía, 
nas áreas do turismo, atividades náuticas, de lazer, desenvol-
vimento económico, restauração e hotelaria.

A Baía do Seixal e as suas frentes ribeirinhas assumem- 
-se como um destino de eleição para o turismo e a náutica de 
recreio, não só pelas suas caraterísticas únicas de porto de 
abrigo natural, como também pela excelente localização junto 
a Lisboa. Mas queremos também melhor qualidade de vida 
para quem aqui vive, pelo que entre os projetos que temos 
previstos está também a requalificação de espaços públicos 
e equipamentos que irão criar mais emprego e reforçar o de-
senvolvimento social e económico do concelho.

Em termos de espaço público, destaco a requalificação do 
núcleo urbano antigo de Arrentela, que será feita ao nível do 
espaço público das ruas, praças, largos e escadarias, criando 

Joaquim Cesário Cardador dos Santos 
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Vozes pela Paz 

O município do Seixal participou na conferência Vozes 
pela Paz, a 13 de fevereiro, em Setúbal, uma iniciativa or-
ganizada pelo município local e pelo Conselho Português 
para a Paz e Cooperação (CPPC), no âmbito da preparação 
do Encontro pela Paz 2020, a realizar no 30 de maio, na 
cidade sadina.
O Seixal foi o fundador do Movimento Municípios pela 
Paz, em parceria com o CPPC, em outubro de 2016, e con-
tinua a presidir a este movimento, com o objetivo de de-
senvolver ações públicas de sensibilização e mobilização 
das populações em defesa da paz. 

Desfiles de Carnaval para 
as crianças do concelho

No próximo dia 21, milhares de crianças do nosso conce-
lho participam no já tradicional Desfile de Carnaval das 
escolas do ensino básico e educação pré-escolar da rede 
pública, particular e solidária do município, com percur-
sos em todas as freguesias, a partir das 10 horas. 
Convidamos a população a assistir a esse grandioso corso 
que espelha todo o trabalho da comunidade escolar na 
preparação das máscaras e coreografias. Os Desfiles de 
Carnaval integram o Plano Educativo Municipal e são 
organizados pela câmara municipal, juntas de freguesia 
e escolas. 

Mais saúde e desporto 
nos Jogos do Seixal 2020 

«Mais saúde e desporto para todos!» é o lema dos Jogos 
do Seixal 2020 que estão a decorrer em todo o concelho, 
fazendo jus à política desportiva municipal de desporto 
para todos. 
Convidamos a população a participar nas diferentes 
modalidades desenvolvidas pelo movimento associativo 
popular, organizadas em áreas de participação, xadrez, 
atividades náuticas, artes marciais, dança, atividades 
gímnicas, jogos tradicionais, futsal, atletismo e caminha-
das. 

Destaco ainda...

O Seixal está, de facto, a crescer, e prova disso são os mais 
de 900 milhões de euros de investimento público e privado 
em diversos projetos. Apresentei na Nauticampo 12 desses 
projetos que vão requalificar toda a zona em torno da Baía.
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Presidência
 • Tomada de posição: Em defesa 
dos direitos sociais, por uma vida 
digna e de qualidade.
• Ata da reunião ordinária de 29 de 
janeiro de 2020. Aprovação.
• Contratação pública. Concurso 
público para aquisição de equipa-
mentos de impressão, software de 
gestão centralizada e respetivos 
serviços de manutenção e assistên-
cia técnica. Retificação do progra-
ma de concurso, das especificações 
técnicas do caderno de encargos e 
prorrogação do prazo para apresen-
tação das propostas. CP 39/2019. 
Ratificação do despacho n.º 276- 
-PCM/2020, de 5 de fevereiro.

Pelouro da Cultura, 
Participação, Habitação, 
Juventude e Desenvolvimento 
Social 
• Protocolo de cooperação a cele-

brar entre o Município do Seixal e o 
Teatro da Terra, Centro de Criação 
Artística, CRL. Aprovação de minuta.
• Sociedade  Filarmónica União 
Seixalense. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.

Pelouro do Ambiente, 
Bem-Estar Animal, 
Serviços Urbanos 
e Proteção Civil
• Contratação pública. Concurso 
público com publicação de anúncio 
no Jornal Oficial da União Europeia, 
para aquisição de serviços de lim-
peza para diversas instalações da 
câmara municipal. Relatório final, 
adjudicação e minutas de contrato.
• Contratação pública. Concurso 
público com publicação de anúncio 
no Jornal Oficial da União Europeia, 
para fornecimento de seis viaturas 
de recolha de RSU. Relatório final, 
adjudicação e minuta de contrato.

Pelouro do Desporto, Obras 
Municipais, Fiscalização e Trânsito
• Protocolo de colaboração cele-
brado entre o Município do Seixal e 
a CRIAR-T. Aditamento. Aprovação 
de minuta.

Pelouro da Educação,
Urbanismo e Recursos
 Humanos
• Processo disciplinar n.º 27/2018. 
Relatório e decisão final.
• Operação de  loteamento com 
obras de urbanização, para a AUGI 
FF 45 e 46 da Flor da Mata I, fre-
guesia de Fernão Ferro. Processo               
n.º. 9/G/97. Aprovação condiciona-
da.

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

Câmara municipal aprova tomada 
de posição
Em defesa dos direitos 
sociais e da qualidade de vida
A Câmara Municipal do Seixal aprovou, na reunião de 12 de fevereiro, 
uma tomada de posição em defesa dos direitos sociais, por uma vida 
digna e de qualidade. 
Em termos de creche social, no concelho do Seixal existe apenas 
resposta para 748 crianças, havendo a necessidade da criação de 
resposta para mais 993 crianças. Relativamente ao acolhimento e 
apoio à pessoa idosa, existem 1405 vagas, deixando sem resposta 
2420 pessoas. No acompanhamento à pessoa com deficiência, ape-
nas 106 são acompanhadas e 202 aguardam resposta.
Neste contexto, e perante a ausência de um investimento significativo 
do Estado Central, a autarquia do Seixal tem vindo muitas vezes a 
substituir a Administração Central nos apoios financeiros, cedências 
de terrenos e instalações, apoio técnico, realização de obras de con-
servação e requalificação dos equipamentos sociais.
Na tomada de posição, a Câmara Municipal do Seixal defende o 
acesso universal à rede solidária de equipamentos sociais, instando 
o Estado Central a lançar linhas de financiamento para a construção 
dos equipamentos sociais necessários para a pessoa idosa, para as 
pessoas com deficiência e de valência de creche, viabilizando o apoio 
às instituições, no respeito pela qualidade de vida, a inclusão e inte-
gração de pessoas e o direito pleno à cidadania.

Reunião de 12 de fevereiro
Deliberações da Câmara Municipal do Seixal

O  Conselho  Metropolitano  de 
Lisboa, constituído pelos presiden-
tes das câmaras municipais dos 
18 municípios que integram a Área 
Metropolitana de Lisboa  (AML), 
reuniu-se no dia 11 de fevereiro 
com a ministra da Modernização do 
Estado e da Administração Pública, 
Alexandra Leitão, e o secretário de 
Estado, sendo que da agenda de 
trabalhos fez parte o processo de 
descentralização de competências.
O objetivo foi fazer o levantamento 
de necessidades e preocupações, 
no âmbito do processo de descen-
tralização e transferência de novas 
competências para as autarquias 
locais.
Recorde-se que o Governo aprovou 
21 diplomas no âmbito da lei--qua-

dro da transferência de competên-
cias, num processo gradual a ocor-
rer até 2021, ano em que as com-
petências se consideram transfe-
ridas. «Um calendário impossível», 
na opinião dos autarcas que têm 
vindo a rejeitar os vários diplomas 
de transferência de competências e 
instam o Poder Central a suspender 
de imediato a aplicação da lei e a  
retomar o processo negocial.
O Município do Seixal tem rejeitado 
a transferência de competências 
por considerar que não existem con-
dições para assumir novas respon-
sabilidades perante o desconhe-
cimento de recursos financeiros, 
humanos e patrimoniais a trans-
ferir. Isso mesmo foi referido pelo 
presidente da Câmara Municipal 

do Seixal, Joaquim Santos. O autar-
ca usou da palavra para exprimir 
o descontentamento e a incerteza 
gerada com o processo: «O Estado 
Central pretende transferir para as 
autarquias a responsabilidade em 
setores como a educação e a saú-
de, sem os recursos necessários 
para poder fazer face à prestação 
de um serviço público de qualidade. 
Em causa está a coesão social e 
territorial, com o país a funcionar a 
várias velocidades, em áreas com 
impacto para as populações».
Na mesa estiveram as preocupa-
ções dos autarcas ligadas a temas 
como o pessoal auxiliar na saúde e 
na educação e a a apreensão quan-
to à sustentabilidade do processo. 

Reunião na Área Metropolitana de Lisboa sobre descentralização 
Autarcas pedem à ministra para rever o processo

Joaquim Santos, presidente da autarquia, participou na reunião entre o Conselho Metropolitano de Lisboa 
e a ministra da Administração Pública sobre descentralização de competências

Serviço público de transporte rodoviário de 
passageiros 
Oferta no concelho do Seixal 
aumenta em 60 por cento 

Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, esteve na apre-
sentação do concurso internacional para aquisição do serviço público de 
transporte rodoviário de passageiros na Área Metropolitana de Lisboa (AML), 
que decorreu no dia 18 de fevereiro. O concurso, no valor de 1200 milhões 
de euros, irá substituir as concessões em vigor na AML, e aumenta a oferta 
de transportes na área metropolitana em 43 por cento, sobretudo na hora 
de ponta e aos fins de semana, através da disponibilização de mais horários, 
autocarros e circuitos. Este é o maior concurso público de sempre para os 
transportes metropolitanos. Os contratos serão adjudicados durante o ve-
rão, mas tendo em conta a necessidade de um prazo para a disponibilização 
dos serviços, é expectável que entre em funcionamento em 2021.
Depois da criação do passe intermodal, no qual «a Câmara Municipal do 
Seixal fez um investimento de dois milhões de euros», este concurso inter-
nacional revoluciona o setor do transporte público rodoviário e possibilita, 
no caso do concelho do Seixal, o aumento do transporte público rodoviário 
em 60 por cento. «Este novo sistema contempla o rejuvenescimento da frota, 
maior eficiência no serviço prestado, com mais autocarros e circuitos e maior 
sustentabilidade ambiental», explicou Joaquim Santos.
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Fernão Ferro, dia 29 de fevereiro
Apresentação do projeto do Lar 
de Idosos de Fernão Ferro

No âmbito das sessões do Fórum Seixal que a Câmara Municipal do Seixal 
promove regularmente para dar a conhecer projetos e intervenções da 
autarquia e ouvir sugestões da população, realiza-se um novo encontro 
no dia 29 de fevereiro, sábado, pelas 11 horas, em Fernão Ferro.
Nesta sessão vai ser apresentado o projeto do Lar de Idosos da Associação 
de Reformados, Pensionistas e Idosos de Fernão Ferro (ARPIFF) que foi 
apoiado pela autarquia com um investimento de 82 410 euros. A apresen-
tação pública realiza-se junto ao terreno onde será construído, localizado 
na Avenida 10 de Junho. 
O equipamento irá integrar 32 quartos com capacidade para 63 camas 
em estrutura residencial e prestará um serviço de apoio domiciliário a 
mais 40 utentes. O custo global da obra está estimado em 2 200 000 
euros e o equipamento será implementado num terreno de 4 950,80 m2 
atribuído pela Câmara Municipal do Seixal. 
Participe, porque a sua opinião conta!

Encontro no dia 6 de março, no Seixal
Municípios debatem 
desenvolvimento sustentável

O auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal 
recebe, no dia 6 de março, o encontro sobre o tema «Os Municípios 
Rumo a 2030: Desafios e Oportunidades para o Desenvolvimento 
Sustentável». 
A responsabilidade da organização é da Câmara Municipal do 
Seixal, no âmbito da Rede Intermunicipal de Cooperação para o 
Desenvolvimento (RICD).
O encontro abordará vários temas que vão ao encontro dos desafios 
que hoje se colocam, como a promoção de cidades e comunidades 
sustentáveis e a erradicação da pobreza e fome, a ação climática e 
o trabalho digno, a saúde e o consumo sustentável, a educação e as 
parcerias sólidas. Os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável 
(ODS) apresentam-se como um plano de ação, em que cada um é em 
si mesmo um desafio para a promoção do desenvolvimento global 
resultante da ação local. 
O programa do encontro começa às 10 horas, com a sessão de aber-
tura, em que serão oradores Joaquim Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal; Francisco Rocha Gonçalves, presidente da RICD, 
e Teresa Ribeiro, secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Cooperação. 
Seguir-se-ão os painéis temáticos que incidirão sobre: Relatório do 
Desenvolvimento Humano; Soluções Locais para a Implementação 
da Agenda Global: Novos Modelos, Novas Alianças; O Papel da União 
Europeia na Implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Glocal. As oficinas de trabalho para a identificação de estratégias para 
a implementação dos ODS nos municípios finalizarão a jornada. 

O concelho do Seixal esteve pre-
sente na Nauticampo 2020, a 
maior feira de atividades náuti-
cas, lazer ao ar livre, desporto e 
aventura do país. O evento de-
correu de 12 a 16 de fevereiro na 
FIL, no Parque das Nações.
O stande da autarquia destacou-
-se pela sua originalidade, criati-
vidade e modernismo. A forte pre-
sença do Seixal na Nauticampo 
teve como objetivo promover 
as potencialidades náuticas e 
turísticas do concelho, através 
da prestação de informação no 
stande, apresentação de vídeos 
e possibilidade de enveredar por 
uma experiência imersiva pelo 
património histórico, cultural e 
natural do concelho através de 
óculos de realidade virtual.
Mas o município do Seixal não 
esteve sozinho. A autarquia con-
vidou para estarem presentes na 
Nauticampo instituições, clubes 
e operadores turísticos repre-
sentantes da oferta no concelho 
relacionada com a náutica de re-
creio e o turismo.
Foram elas as coletividades 
Associação Náutica do Seixal e 
Clube de Canoagem de Amora, 

a Aporvela – Associação de 
Treino de Vela, as empresas 
de passeios e atividades náuti-
cas Nosso Tejo e Velas a Bordo, 
Patrão Mor Caparica Diving e 
Amora Sub (serviços subaquá-
ticos), Sup Seixal (stand up pa-
ddle), Bussuloceano (cursos 
de vela e navegação), Windsurf 
Elisário (cursos de windsurf), 
Iatestore (serviços e reparações 
náuticas), Nest Paintball, e Seixal 
Apartamentos Turísticos.
Est iveram a inda presen-
tes os restaurantes Lisboa à 
Vista, Taberna do Sousa, 100 
Peneiras, Mundet Factory e 
Letras e Talheres e o artesana-
to da Associação Artes e Ofícios 
do Concelho do Seixal, Tesouro 
d’Ideias e L1B.
Na inauguração oficial do stan-
de, estiveram presentes Joaquim 
Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, José Carlos 
Gomes e Manuela Calado, 
vereadores da autarquia, e 
Alfredo Monteiro, presidente da 
Assembleia Municipal do Seixal.
Joaquim Santos fez uma apre-
sentação sobre 12 projetos para 
o concelho relacionados com o 

turismo e a náutica de recreio 
(ver página ao lado).

Projetos de futuro
Joaquim Santos falou sobre esta 
aposta do município: «A nossa 
presença na Nauticampo repre-
senta a nossa estratégia de pro-
moção do município, centrando 
a nossa divulgação nas ativi-
dades náuticas e nos projetos 
que temos para esta área, rela-
cionados com a requalificação 
das áreas em torno da Baía do 
Seixal».
O autarca falou do Seixal como 
complemento diferenciador à 
oferta da capital: «O rio Tejo apro-
xima a cidade de Lisboa de con-
celhos como o Seixal e queremos 
utilizar esta grande autoestrada 
para podermos gerar mais-valias 
para as populações.»
Quanto à presença das várias 
instituições e empresas na 
Nauticampo a convite da autar-
quia, o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal afirmou 
que é mais uma prova de que «o 
Seixal marca a diferença» e é «um 
concelho dinâmico que se quer 
projetar para o futuro». 

Promoção das potencialidades náuticas e turísticas
Seixal com presença diferenciadora na Nauticampo

Stande do município do Seixal na Nauticampo

O presidente da Câmara do Seixal  apresentou projetos de futuro para o município
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Investimento no turismo e desenvolvimento económico

Apresentação de 12 projetos par a a Baía do Seixal
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5C - Centro Náutico do Seixal 11C  - Centro Náutico de Amora
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1 – Núcleo Urbano Antigo de Arrentela
Investimento: 2,5 milhões de euros

2 – Centro Internacional 
de Medalha Contemporânea
Investimento: 208 000 euros
Requalificação iniciada

3 – Hotel Mundet  
Investimento: 16 milhões de euros
Construção iniciada,  conclusão em 2021.

4 – Restaurante no antigo terminal fluvial –
cais de acostagem
Lançamento de hasta pública no 1.º semestre de 2020.

5 – Hotel (5a), Porto de Recreio (5b) e Centro 
Náutico do Seixal (5c)
Investimento: 14 milhões de euros
Lançamento da hasta pública para conceção/construção/ 
/exploração previsto para o 1.º semestre de 2020. 

6 – Centro de Inovação Criativa
Investimento: 1,8 milhões de euros
A sua construção terá início ainda em 2020.

7 – Hotel Quinta da Trindade
Investimento: 12 milhões de euros

8 – Prolongamento  do Passeio Ribeirinho 
do Seixal (2.ª fase)
Investimento: 8,2 milhões de euros

9 – Restaurante Moinho  dos Paulistas
O Moinho Novo dos Paulistas tem potencial para a criação 
de um restaurante típico, com temática ligada aos moi-
nhos de maré e às ancestrais atividades ribeirinhas.

10 – Prolongamento do Passeio Ribeirinho 
de Amora (2.ª fase) 
Investimento: 1 milhão de euros

11 – Porto de Recreio (11a),  Hotel (11b) e Centro 
Náutico de Amora (11c)
Investimento: 16 milhões  de euros

12 – Eco Resort do Seixal
Investimento: 20 milhões  de euros
Plano de pormenor em fase de adjudicação. 

Investimento no turismo e desenvolvimento económico

Apresentação de 12 projetos par a a Baía do Seixal
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Câmara Municipal do Seixal

Passeio ribeirinho do Seixal entre a Praça dos
Mártires da Liberdade e o Terminal Fluvial

Projecto Base

Espaços Exteriores

Nuno Lourenço
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Outubro 2019

Contextualização
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Centro Internacional de Medalha Contemporânea
do Seixal
Requalificação de edifício 
na Quinta da Fidalga
A Câmara Municipal do Seixal vai criar o Centro Internacional de Medalha 
Contemporânea do Seixal na Quinta da Fidalga, em Arrentela.
As obras já começaram. O edifício vai ser adaptado e requalificado para instalação 
deste centro. O objetivo é preservar a identidade histórica no conjunto dos edifícios 
que fazem parte da Quinta da Fidalga.
As intervenções serão feitas ao nível de cobertura e da recuperação de elementos 
estruturais, paredes de alvenaria, pavimentos e instalações sanitárias.
A cobertura será recuperada, bem como o reboco e a pintura, e serão substituídos os 
vãos exteriores. O espaço interior será recuperado e tratado. 
Pretende-se que o Centro Internacional de Medalha Contemporânea do Seixal seja 
uma plataforma de troca de conhecimentos e experiências, espaço para exposições 
temporárias e ações de formação, e com uma forte aposta na vertente pedagógica 
com workshops, visitas guiadas a exposições e ateliês de expressão plástica.

Casal do Marco, Amora e Torre da Marinha 
Pavimentação de estacionamentos
No âmbito do Plano Municipal de Pavimentações, a Câmara Municipal do Seixal procede 
regularmente à pavimentação de áreas de estacionamento, proporcionando melhores 
condições para o parqueamento dos automóveis em segurança, promovendo assim o 
estacionamento ordenado.
Recentemente, foram pavimentados estacionamentos na Avenida 25 de Abril, no Casal 
do Marco, e na Rua Luís de Camões, na Torre da Marinha. Joaquim Tavares e José Carlos 
Gomes, vereadores da Câmara Municipal do Seixal, estiveram na Torre da Marinha, no 
local da obra.
Foi ainda pavimentado um estacionamento na Rua Rafael Bordalo Pinheiro, em Amora, 
uma obra realizada em parceria com a Junta de Freguesia de Amora.

      208 000  

Avenida 25 de Abril, Casal do Marco Rua Rafael Bordalo Pinheiro, Amora

Joaquim Tavares e José Carlos Gomes, vereadores da Câmara Municipal do Seixal, 
estiveram na Torre da Marinha, no local da obra

2 600

4 500
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Pinhal de Frades
Execução de cruzamento elevado
A Câmara Municipal do Seixal procedeu à execução de um cruzamento elevado em 
betuminoso no cruzamento entre a Avenida da República e a Rua da Paz, em Pinhal 
de Frades.
Trata-se de uma medida de acalmia de tráfego, que pretende levar à redução da 
velocidade dos automobilistas, permite diminuir drasticamente o nível de ruído nas 
zonas residenciais e aumentar significativamente a segurança.

Manutenção de sinalização horizontal
Pintura de marcas rodoviárias
No âmbito do Plano de Manutenção de Sinalização Horizontal, a Câmara Municipal 
do Seixal procedeu à pintura de marcas rodoviárias em várias ruas de Fernão Ferro, 
Aldeia de Paio Pires, Torre da Marinha, Arrentela e Seixal.
 

Pinhal de Frades
Requalificação da rede 
de abastecimento de água

Em Pinhal de Frades, no cruzamento entre a Rua Eugénio dos Santos e a Rua 
Guiomar Torresão, está a ser requalificada a rede de abastecimento público de água.
Nesta intervenção da Câmara Municipal do Seixal, a tubagem está a ser substituída 
por PVC, bem como as respetivas válvulas de seccionamento.

178 400

122 000        3 590  

Verdizela
Remodelação da rede de água
A Câmara Municipal do Seixal está a proceder à remodelação da rede de abasteci-
mento 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 
Troia, Serra d’Aire, Penedo de Lechim, Serra de Montejunto, Moinho da Torre e Lagoa 
de Quiaos.
A intervenção prossegue na Rua Paúl de Boquilobo.

Cruzamento entre a Rua Eugénio dos Santos e a Rua Guiomar Torresão

Rua Paúl de Boquilobo

Cruzamento entre a Avenida da República e a Rua da PazRua António Sérgio, Fernão Ferro
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Os espaçOs públicos não 
são apenas zonas de circulação de 
pessoas, são também espaços de 
convívio e de lazer, de encontros, 
para realização de iniciativas e de 
acesso às nossas residências e aos 
espaços comerciais. 

É por isso tão importante valo-
rizar os espaços públicos e inter-
vir em todas as áreas, dos espaços 
verdes à manutenção da rede viá-
ria, higiene e limpeza urbana, ma-
nutenção e conservação urbana, 
salubridade, recolha de resíduos 
sólidos urbanos, água e sanea-

mento, entre outras.
esta é uma das razões pelas 

quais a Câmara Municipal do 
seixal realiza todas as semanas, às 
quartas-feiras, ações de interven-
ção conjunta numa determinada 
zona do concelho. ações estas que 
foram reforçadas, com a iniciativa 
a decorrer também, quinzenal-
mente, aos sábados.

Uma equipa de 50 trabalhado-
res municipais intervém com tra-
balhos em todas estas áreas, tor-
nando o concelho cada vez mais 
limpo e cada vez mais seguro.

Outra das razões da realização 
desta iniciativa é a proximidade 
com a população. Joaquim santos, 
presidente da Câmara Municipal 
do seixal, e vereadores da autar-
quia vão aos locais e falam com os 
trabalhadores e a população, para 
conhecer a opinião de quem ali 
vive e trabalha.

em fevereiro, os locais que já 
foram alvo de intervenção fo-
ram Miratejo, paivas e Quinta da 
Tendeirinha.n

O presidente da câmara, Joaquim Santos,  e o vereador José Carlos Gomes ouviram a populaçãoManutenção da rede viária nas Paivas

ações de intervenção conjunta

Valorização 
dos espaços 
públicos 
do concelhoManutenção da rede viária e da sinalização vertical nas Paivas

Manutenção dos espaços verdes nas Paivas

Lavagem de contentores na Quinta da Tendeirinha Poda de árvores na Quinta da Tendeirinha
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Decorre até 30 de abril o prazo le-
gal que obriga os proprietários a 
procederem à limpeza dos terre-
nos florestais. Mas os proprietários 
de terrenos não florestais também 
têm a obrigação de limpar os seus 
terrenos.
O Plano Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios do 
Município do Seixal é a principal fer-
ramenta de defesa da floresta con-
tra incêndios no concelho, e reforça 
as medidas a adotar no sentido de 
prevenir e minimizar a ocorrência 
de incêndios. A conjugação deste 
plano com a restante legislação, 
nomeadamente a relativa aos ter-
renos em espaços urbanos, obriga 
a que sejam também tomadas me-
didas específicas da limpeza deste 
tipo de terrenos. 

Se é proprietário 
de um terreno florestal
O que fazer
1– Crie uma faixa de proteção de 
50 metros à volta das edificações 
ou instalações (habitações, esta-

leiros, armazéns, oficinas, fábricas 
ou outros equipamentos. Esta faixa 
de gestão de combustíveis é medi-
da a partir da alvenaria exterior da 
edificação);
2 – Crie uma faixa de proteção de 
100 metros à volta de aglomerados 
populacionais (10 ou mais casas), 
parques de campismo, parques in-
dustriais, plataformas de logística e 
aterros sanitários.
Como limpar
– Corte os ramos das árvores até 
4 metros acima do solo. Mantenha 
as árvores afastadas pelo menos 4 
metros umas das outras (10 metros 
no caso de pinheiros e eucaliptos);
– Corte árvores e arbustos a menos 
de 5 metros da edificação e impeça 
que os ramos se projetem sobre o 
telhado,
– Os arbustos não devem exceder 
os 50 centímetros de altura e as 
herbáceas os 20 centímetros;
– Se possível, crie uma faixa pavi-
mentada a toda a volta dos edifí-
cios existentes de 1 a 2 metros de 
largura;

– Remova de imediato os sobran-
tes após a limpeza. Não é permiti-
do deixá-los no local.

Se é proprietário 
de um terreno não florestal
O que fazer
1 – Corte a vegetação herbácea 
que exceda os 50 centímetros de 
altura se esta ocupar mais de me-
tade da superfície do terreno;
2 – Desbaste a vegetação arbusti-
va que apresentar uma altura su-
perior a 1 metro; 
3 – Corte as copas das árvores e 
arbustos do seu terreno que se en-
contram a invadir o espaço público;
4 – Corte as ramagens e/ou árvo-
res secas, prevenindo também o 
risco de queda.
Para saber mais sobre esta maté-
ria, contacte o Gabinete Técnico 
Florestal da Câmara Municipal do 
Seixal pelo telefone 210 976 011 
ou email gtf@cm-seixal.pt, ou con-
sulte a informação disponível no 
site cm-seixal.pt.

Limpeza de terrenos florestais obrigatória até 30 de abril 
Evite incêndios e proteja a sua casa

Manutenção dos espaços verdes em Miratejo

Intervenção na rede de abastecimento de água em Miratejo

Limpeza do espaço público em Miratejo

Intervenção na rede de saneamento na Quinta da Tendeirinha
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A presença da vespa velutina ou 
asiática tem vindo a aumentar 
no território nacional, estando 
referenciados alguns casos no 
distrito de Setúbal. 
A vespa asiática é uma vespa 
com 2,4 centímetros. A cabeça 
é preta com face laranja-amare-
lada. O corpo é castanho-escuro 
ou preto-aveludado delimitado 
por uma faixa amarela e um único 
segmento abdominal amarelado-
-alaranjado, mas a principal ca-
racterística distintiva é a ponta 
das patas de cor amarela. 
Cada ninho pode albergar até 
2000 vespas e 150 fundadoras 
de novas colónias que, no ano 
seguinte, podem vir a criar pelo 
menos seis novos ninhos, o que 
motiva uma propagação conside-
rável. É uma espécie com perigo 
para a saúde pública, porque re-
age de modo agressivo na defe-
sa dos ninhos, perseguindo essa 
amea-ça cerca de 500 metros. 
Como atacam em grupo, a pro-
babilidade de provocar reações 
alérgicas graves é maior. 

O fazer em caso de ser 
picado?
Deve lavar-se o local da picada 
com água fria e se sentir dor, to-
mar um analgésico, como para-
cetamol ou ibuprofeno. Em caso 
de comichão, aplicar gelo ou uma 
pomada específica para o alívio 
do sintoma. Para reduzir o ede-
ma, aplicar gelo na lesão.
A principal prioridade é detetar e 
controlar o alastramento da espé-
cie. Embora a deteção dos ninhos 
seja efetuada principalmente 
no verão, os mesmos devem ser 
destruídos durante todo o ano. 
De salientar que a instalação 
descontrolada de armadilhas e a 
destruição dos ninhos de outras 
espécies de vespas é prejudicial 
para a biodiversidade.
Os interessados podem consultar 
o Plano de Ação para a Vigilância 
e Controlo da Vespa Velutina 
em Portugal disponível no por-
tal do Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas, 
em icnf.pt. Está ainda disponí-
vel a plataforma de informação 

Stopvespa, ferramenta de geolo-
calização online que monitoriza 
a distribuição e a expansão da 
vespa asiática.

Notificação de suspeitas
Para a segurança dos cidadãos, 
assim como para a minimização 
dos impactos sobre a biodiver-
sidade, a destruição dos ninhos 
deve ser feita apenas pelas au-
toridades, neste caso os serviços 
municipais de proteção civil. 
Em caso de deteção ou suspeita 
de avistamento da vespa asiáti-
ca, a participação deve ser efe-
tuada através do email seixal.
limpo@cm-seixal.pt ou pela linha 
Seixal Limpo 210 976 011.

Fevereiro-março
As rainhas fundadoras

iniciam os novos ninhos
(formação dos ninhos primários)

Dezembro-janeiro
As futuras rainhas 

fundadoras hibernam

(Morrem a rainha inicial, 
os machos e as obreiras 

da colónia)

Setembro-outubro
N.º de indivíduos
na colónia: 1200-1800
(Nascem machos e fêmeas sexuadas)

Novembro
As futuras rainhas 
abandonam o ninho

Abril-maio
Nascimento de vespas 

fêmeas (obreiras)
(formação dos ninhos secundários)

Ciclo 
de vida 
da vespa 
velutina

FONTE: ICNF 
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

Todos os anos, nesta altura, alerta-
se para os perigos que a processio-
nária (ou lagarta do pinheiro) repre-
senta para a saúde pública.
A processionária é o principal inseto 
desfolhador dos pinheiros e cedros 
em Portugal. O seu nome deve-se ao 
facto de construir longas procissões 
de lagartas.
O facto de esta praga se encontrar 
bastante presente no nosso dia a  
dia, nesta altura do ano, deve-se ao 
pinheiro-bravo ser a espécie mais 
abundante em povoamentos no mu-
nicípio do Seixal, designadamente 
na malha urbana e periurbana.

Controlo da praga
O Plano de Combate à Proces-
sionária do Pinheiro é promovido 
pelo município desde 2003, através 
da monitorização da praga, com a 
colocação de armadilhas com fero-
monas, dos tratamentos por microin-
jeção e pela remoção de ninhos.
Estas ações são realizadas em lo-
cais de maior risco, como escolas 

básicas do 1.º ciclo e jardins de in-
fância, áreas de jogos e recreio ou 
parques e jardins.
No entanto, estas lagartas repre-
sentam um papel importante nas 
cadeias tróficas, uma vez que são 
fonte de alimento para aves (chapins 
e poupas), morcegos e insetos, entre 
outros.
Por esta razão, a sua erradicação 
não deve ser promovida, salvaguar-
dando-se a biodiversidade e susten-
tabilidade ambientais.

Cuidados a ter
• Durante a fase de procissão das 
larvas, as crianças e os animais do-
mésticos não devem ter livre acesso 
aos pinhais infestados;
• As crianças devem ser informadas 
de que não podem brincar com as la-
gartas e quais os riscos que correm;
• Também o manuseamento dos ni-
nhos deve ser evitado, uma vez que 
estes estão cheios de pelos;
• Ao manusear lagartas ou ninhos 
deverá usar luvas de proteção, ócu-

los e máscara de proteção no nariz 
e na boca. Deve também proteger o 
pescoço. 
• Em caso de fortes sintomas de 

alergia cutânea deve dirigir-se ao 
posto médico mais próximo.
• Em caso de contacto dos animais 
domésticos com lagartas, deve 

dirigir-se ao veterinário. Obtenha 
mais informações através do email 
seixal.limpo@cm-seixal.pt ou pela 
linha Seixal Limpo 210 976 011.

Início dos novos ninhos da vespa velutina ou asiática
Combater a praga exige cuidados

Um perigo que aumenta na primavera
Como nos devemos proteger da 
processionária (ou lagarta do pinheiro)

janeiro

m
aio

ju
nh

o

setembro outubro
dezem

bro

Ciclo de vida
PROCESSIONÁRIA 

(LAGARTA DO PINHEIRO)

pupa

adulto

fase larvar
(lagarta com pêlos urticantes)

fase larvar
(ninho)

ovo
(postura nas agulhas)

Procissão
para o local onde se enterram

pré-pupação

emergência

FONTE: ICNF 
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 
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Carminho tem um novo 
álbum. Depois de, no quarto álbum, 
ter fugido à sua linguagem fado 
para cantar temas de tom Jobim, 
a fadista procurou as suas memó-
rias de infância e realizou um dis-
co mais pessoal e íntimo, que está 
a apresentar numa digressão por 
pequenos auditórios. atua no sá-
bado, dia 7 de março, às 21.30 ho-
ras, no Seixal, no âmbito das come-
morações do Dia internacional da 
mulher e concedeu uma entrevista 
ao Seixal Boletim Municipal  (SBM).

SBM – Neste seu quarto disco, a 
sua infância e origens estão mui-
to presentes. Sentiu necessidade 
de criar um álbum mais pessoal? 

Carminho – este é, na verdade, 
o meu quinto disco, apesar de ser 
o quarto disco de fado. e como o 
quarto disco foi interpretar com-
posições de tom Jobim, na verdade 
uma saída bastante forte e vincada 
da minha linguagem, houve muitas 
saudades. eu acho que as saudades 
remetem sempre para algo mais 
primário, infantil, o que temos de 
mais precioso guardado nas nos-
sas memórias. e talvez venha daí a 

minha necessidade de pôr cá fora 
as minhas memórias de infância, 
sobretudo para que eu possa re-
presentar o fado em que acredito. 
Cada pessoa tem o seu olhar, a sua 
linguagem, sobre o género musical. 
o meu olhar sobre o fado está com-
pletamente toldado por ter nascido 
no meio dele e ter começado a can-
tar ao mesmo tempo que comecei 
a falar português. isso deixa uma 
marca muito forte e condiciona 
todo o meu crescimento até aqui. 
Foi o fado que me ensinou a ler os 
poemas, a ouvir todos os géneros 
musicais possíveis e, agora, tam-
bém a interpretar aquilo que quero 
cantar. De alguma maneira, essas 
memórias fizeram-me recordar 
coisas pessoais e íntimas, do passa-
do e daquilo que vivo hoje, e fizeram 
vir ao de cima essas histórias. onde 
o mais importante não é contar na 
literalidade as minhas histórias, 
mas trazer a verdade à forma como 
interpreto as letras e canções, o que 
traz uma emoção à gravação do dis-
co e às pessoas que o ouvem.

SBM– Neste disco assumiu pa-
péis de instrumentista, compo-

sitora, letrista e produtora numa 
dimensão sem precedentes. 

Carminho – este disco acaba por 
ter uma maior presença prática mi-
nha. Foi a consequência de querer 
trazer algo de mais pessoal e tocar 
nas memórias, nas lembranças e 
naquilo que acredito, mesmo quan-
do não o sei explicar muito bem. 
não conseguiria pedir a outro pro-
dutor para  entender aquilo que eu 
mesma não consigo explicar. não 
foi um desejo à partida, mas uma 
consequência do caminho que o 
disco estava a tomar. o processo em 
estúdio foi bastante livre e muito 
bonito porque foi bastante espon-
tâneo. a proposta era de naturali-
dade e de verdade e de cada um po-
der estar a viver o momento. Como 
estávamos todos muito relaxados, 
aconteceu eu pegar na guitarra e 
começar a cantar uma música que 
tinha composto, para mais tarde 
dizer ao músico que a ia interpretar 
em que regiões da guitarra eu tinha 
composto o tema.  eu estava fazer 
uma pausa, estavam todos a beber 
café e à espera de voltar, e quando 
acabou, apercebi-me que o tema 
estava gravado, bem gravado, e já 

não podia voltar para trás porque 
tinha assumido a verdade. e acabei 
por assumir a guitarra. 

SBM – É por esse carácter inti-
mista que está a apresentar este 
álbum em salas mais peque-
nas?

Carminho – Sem dúvida. esta 
digressão de auditórios é uma 
vontade de chegar mais perto e de 
chegar de uma forma mais íntima 
às pessoas. estou fisicamente mais 
perto. o cenário é mais escuro e ín-
timo, a fazer lembrar a luz de Lisboa 
à noite, nos bairros mais tradicio-
nais como alfama e a mouraria, 
que têm uma incidência de luz 
bastante acentuada por causa 
das casas e dos candeeiros. É 
um espetáculo inspirado nessa 
Lisboa noturna que eu tantas 
vezes vivi e precisava de re-
alizar-se em espaços mais 
pequenos que ofereces-
sem essa experiência aos 
espetadores.  n

Maior festival do Brasil em outubro
VillaMix vai realizar-se no Seixal

VillaMix, o maior festival do Brasil, está de volta para a sua 3.ª edição em Portugal, desta vez no 
Seixal. A organização aposta no concelho para realizar este evento que reúne música brasileira, 
portuguesa e da lusofonia. O VillaMix Seixal irá decorrer nos dias 2 e 3 de outubro. No dia 2, 
realiza-se o VillaMix na Floresta, no Parque Urbano do Seixal, com concertos, área de bares e 
restauração. Trata-se de um «aperitivo» para o dia seguinte, em que se realiza o evento principal. 
Assim, no dia 3 de outubro, o VillaMix estará instalado no Parque da Quinta dos Franceses, no 
Seixal, com Mercado Mix, Lounge Golden Mix, Villa Prime, restauração e dois palcos: o Principal e 
o Palco Bosque. Esteja atento à próxima edição para saber que músicos estarão no Seixal.

O Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal esgotou a lotação, no dia 7 de fevereiro, para re-
ceber a gravação ao vivo do programa da RTP1 «Depois Vai-se a Ver e Nada», apresentado por José 
Pedro Vasconcelos, com a ajuda do humorista Bruno Ferreira. Os espetadores do Seixal tiveram 
oportunidade de assistir ao talk show em que a estrela foi Lena d’Água, um ícone da cena musical 
portuguesa dos anos 1980 e que agora regressou com um novo disco. A conversa foi animada, 
pontuada de humor e emoção. A cantora interpretou Grande Festa, um tema do seu novo projeto, 
e Sempre Que o Amor Me Quiser, de 1984.  Antes do espetáculo, José Pedro Vasconcelos andou 
às compras no Mercado Municipal da Torre da Marinha e passeou pelas ruas do Seixal.

Talk show no Seixal com lotação esgotada
Lena d’Água brilhou no Auditório Municipal

Carminho atua no auditório municipal no dia 7 de março

«Comecei a cantar ao mesmo tempo 
que comecei a falar português»
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No dia 10 de fevereiro decorreu, 
na Biblioteca Municipal do Seixal, 
a fase municipal da 14.ª edição 
do Concurso Nacional de Leitura 
(CNL).
O CNL teve início no dia 4 de outu-
bro de 2019 e vai terminar a 6 de 
junho de 2020, dia da grande fi-
nal, em Oeiras. É dirigido a alunos 
dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino 
básico e do ensino secundário 
e tem como objetivo estimular 
o gosto e os hábitos de leitura e 
melhorar a compreensão leitora, 
envolvendo as bibliotecas escola-
res e municipais.
A primeira fase foi a escolar, que 
englobou provas nas escolas, 
seguindo-se a fase municipal. 
Coube à Biblioteca Municipal do 
Seixal organizar a realização de 

provas com vista a selecionar os 
concorrentes de cada ciclo de en-
sino da área do município que 
irão prestar provas na fase se-
guinte, a fase intermunicipal, até 
chegar à fase nacional.
No total, inscreveram-se 20 esco-
las do concelho na fase escolar.
Foram selecionados 43 alunos 
(13 do 1.º ciclo, 8 do 2.º ciclo, 14 
do 3.º ciclo e 8 do secundário) 
que prestaram provas: tiveram de 
ler obras de autores lusófonos, 
responder a questões, fazer pro-
vas de escolha múltipla e leitura 
expressiva.
O júri foi constituído por João 
Paulo Proença,  coordena-
dor interconcelhio da Rede 
de Bibliotecas Escolares para 
Almada e Seixal, Cláudia Brites, 

em representação da Biblioteca 
Municipal do Seixal, Manuela 
Caeiro, professora de Português 
aposentada e mediadora de leitu-
ra, e Alexandra Lopes, professora 
de Português e técnica do Plano 
Nacional de Leitura.

Os alunos selecionados 
foram os seguintes: 
1.º ciclo: Enzo Braga, Lara Villar, 
Agrupamento de Escolas (AE) 
Paulo da Gama; Santiago Rafael 
Lampreia Vieira, AE Pinhal de 
Frades.
2.º ciclo: André Rodrigues, João 
Guerreiro, AE Paulo da Gama; 
Madalena Santos Ribeiro, AE 
Pinhal de Frades.
3.º ciclo: Joana Ribeiro, AE 
Nun’Álvares, Inês Filipe Sar-

A Biblioteca Municipal do Seixal 
é um espaço privilegiado para a 
leitura, mas também onde há mui-
tas atividades que promovem o co-
nhecimento, a aprendizagem e a 
descoberta, dirigidas a públicos de 
todas as idades.
A Bebeteca tem um programa que 
contribui para o desenvolvimento 
de bebés até aos 36 meses, em 
que há espaço para pintura, jogos, 
ioga, ginástica, dança, brincadei-
ras e histórias.
Uma das atividades mais recen-
tes foi a oficina de exploração 
emocional para pais e bebés 
E Se... Fôssemos os Melhores 
Especialistas a Descodificar 
Emoções? Pais e bebés entraram 
no mundo fantástico da expres-

são emocional, através de brinca-
deiras partilhadas e caretas des-
codificadas, numa atividade com 
orientação técnica da Associação 
Acrescer.
Na Hora do Conto contam-se histó-
rias e depois fazem-se atividades 
plásticas com base naquilo que se 
ouviu. Nos ateliês, as palavras-cha-
ve são imaginação e criatividade.
Mas os adultos também têm o seu 
espaço na biblioteca. Para assina-
lar o Dia da Internet Mais Segura, 
realizou-se uma ação de formação, 
sensibilização e informação sobre 
esta matéria para pais e encarre-
gados de educação. O objetivo foi 
promover a utilização conscien-
te e responsável, crítica e criati-
va das tecnologias. Esta iniciati-

va contou com a colaboração do 
Centro de Internet Segura – Centro 
de Competência TIC da Escola 
Superior de Educação, do Instituto 
Politécnico de Setúbal.

Mensagens de Amor, 
Quem as Não Tem?
Mensagens de Amor, Quem as Não 
Tem? é o título da exposição paten-
te na Biblioteca Municipal do Seixal 
até dia 29 de fevereiro. A mostra, 
alusiva ao Dia dos Namorados, exi-
be mensagens escritas por alunos 
de escolas dos 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico e secundárias do 
concelho do Seixal e utentes da 
CERCISA, realizadas no âmbito de 
um projeto da Câmara Municipal 
do Seixal, através do Ecomuseu, e 

14.ª edição do Concurso Nacional de Leitura
Apuramento de alunos para a fase intermunicipal

Biblioteca Municipal do Seixal
Atividades estimulam a leitura e o conhecimento

com a colaboração da Biblioteca 
Municipal do Seixal.
O projeto Mensagens de Amor, 
Quem as Não Tem? lança o desafio 
aos alunos das escolas para se 
inspirarem e se aventurarem na 
descrição do que é o amor. O resul-

tado é esta exposição.
No âmbito deste projeto, pode ain-
da ser visitado o Espaço Memória 
– Tipografia Popular do Seixal, pa-
ra assistir ao processo de compo-
sição e impressão das mensagens 
de amor selecionadas. 

mento Alves, AE Pinhal de Frades; 
Cát ia  Fernandes Dâmaso, 
Escola Secundária (ES) Manuel 
Cargaleiro.
Secundário: Catarina Caio, ES 
Amora, Rodrigo dos Santos Rita, 
ES Dr. José Afonso, Gonçalo 
Marujo, ES Manuel Cargaleiro.
Estes alunos vão participar na fa-

se intermunicipal que se realiza 
no dia 15 de abril, na Biblioteca 
Municipal de Loures, para apurar 
os oito alunos (dois por cada ní-
vel de ensino) que representarão 
a sua comunidade intermunici-
pal/área metropolitana na final 
em Oeiras.

Visita à exposição Mensagens de Amor, Quem as Não Tem?

Hora do Conto Oficina de Exploração Emocional para Pais e Bebés



  20 FEVEREIRO 2020    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 747

CULTURA     15

O Ecomuseu Municipal do Seixal realiza um programa regular de iniciativas 
dirigidas a escolas, famílias e grupos organizados. Mas também há ativida-
des que visam celebrar datas especiais.
A visita Dominó no Sapal decorreu no Moinho de Maré de Corroios, permitin-
do conhecer aves, peixes, plantas e outros seres vivos, jogando a um dominó 
do sapal de Corroios.
O Carnaval também é tema para o ateliê Óculos de Carnaval com Cereais, 
que se encontra a decorrer no Moinho de Maré de Corroios, permitindo criar 
máscaras com cereais únicas e personalizadas, dando asas à imaginação.

Ecomuseu Municipal do Seixal
Celebrar o património 
e datas especiais

A CâmArA municipal do 
Seixal, através do Serviço Edu-
cativo de Arte Contemporânea da 
Divisão de Cultura e Património, 
realiza uma programação regular 
na Quinta da Fidalga e na Oficina de 
Artes manuel Cargaleiro. 

Em 2020, o programa de ativi-
dades começou em grande, com di-
versas iniciativas quer para público 
escolar, quer para público em geral, 
e muitas para viver em família.

Foi dinamizada a oficina De-
senhar para Conhecer a Quinta da 
Fidalga, com a colaboração da for-
madora manuela rolão. Através do 

desenho, os participantes desco-
briram a flor delicada do loureiro e 
a sua folha aromática. 

Encontra-se a decorrer o proje-
to Trajetórias Experimentais, na 
Oficina de Artes manuel Cargaleiro. 
Este projeto teve origem na apren-
dizagem do patchwork, a técnica 
de unir retalhos de tecido forman-
do uma infinidade de desenhos. 
Agora, é o momento de dar conti-
nuidade à descoberta de várias lin-
guagens artísticas, nomeadamente 
a pintura.

Na visita orientada A Cerâmica 
na Obra de manuel Cargaleiro, foi 

possível ficar a conhecer a exposi-
ção A Essência da Cor do artista, o 
seu percurso e a sua obra.

Na atividade plástica roubar o 
Artista, o ato de «roubar» mais não 
é que aprender, explorar e expe-
rimentar a forma como os artis-
tas criam as suas obras de arte. O 
«saque» foi inspirado no mestre 
Cargaleiro e noutros criadores.

Em Art às 5.@s na Fidalga, foi 
possível ver as obras de manuel 
Cargaleiro em exposição e ouvir 
histórias numa atividade com a co-
laboração da Biblioteca municipal 
do Seixal. n

Quinta da Fidalga e Oficina 
de Artes manuel Cargaleiro

Atividades 
promovem 
competências
artísticas

Projeto Trajetórias Experimentais Visita orientada A Cerâmica na Obra  de Mauel Cargaleiro

Crianças participam na iniciativa Art às 5 @s na Quinta da Fidalga Oficina  Desenhar para Conhecer a Quinta da Fidalga
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O 2.º Congresso Nacional da Asso-
ciação de Unidades de Cuidados 
na Comunidade (AUCC) realiza-se 
no dia 28 de fevereiro, no auditório 
dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal. 
Com o tema «Uma Associação em 
Prol da Comunidade», conta com 
a participação de profissionais 
que integram as UCC, do Serviço 
Nacional de Saúde, e vêm falar so-
bre o trabalho que fazem ao nível 
dos cuidados de saúde, apoio psi-
cológico e social, de âmbito domici-
liário e comunitário.

Programa:
9 horas – Um olhar atento sobre a 
carteira de serviços das UCC
•Assunção Magalhães, Gabriel 
Martins, Silvana Marques, Manuel 
Oliveira, Adalberto Campos Fernan-
des e Constantino Sakellarides
10.30 horas – Mesa de honra
• Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal
• Marta Temido, ministra da Saúde
• Luís Pisco, presidente da Adminis-
tração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo
• Alexandre Tomás, Agrupamento 

de Centros de Saúde de Almada- 
-Seixal 
• José Lima, presidente da direção 
da AUCC 
11.30 horas – Gestão da doença
• Pedro Lopes, UCC Seixal: COSMIC 
– Consulta de Enfermagem de Saúde 
Mental Comunitária 
• Odete Alves, UCC Ponte da Barca: 
Ação nas Demências – IADem: 
Uma Boa Prática de Integração de 
Cuidados no Concelho de Ponte da 
Barca 
• Carlos Cancela: Novas Guidelines 
de Prevenção e Tratamento de Úl-

cera por Pressão no Domicílio 
• Paulo Pina: Avaliação e Gestão 
da Dor Crónica em Cuidados Con-
tinuados Integrados 
14.30 horas – Gestão da saúde
• Conceição Santa Martha, UCC 
Matosinhos: Preparação para a Pa-
rentalidade em Meio Aquático 
• Elisabete Brito Bateira, UCC Boa-
vista: Competências Parentais
• Cátia Macedo: Impacto da Nutri-
ção na Qualidade de Vida no Enve-
lhecimento 
16 horas – Intervenção 
comunitária

• Marina Dingle, Associação Pro-
tetora dos Diabéticos de Portugal: 
Diabetes na Escola – o Que Há de 
Novo?
• Margarida Oliveira e Pedro Maciel, 
UCC São Mamede de Infesta: Pre-
venção de Quedas – Projeto Mul-
tidisciplinar
• Patrícia Carneiro, UCC Monchique: 
Passaporte para a Saúde–Integração 
de Cuidados em Contextos de 
Catástrofe
18 horas
Conclusões e entrega de prémios

2.º Congresso  Nacional Associação de Unidades de Cuidados na Comunidade decorre no Seixal
Projetos de intervenção em saúde em debate

Ações de Literacia para a Saúde
Sensibilizar para a saúde através 
da leitura pública

A Biblioteca Municipal do Seixal, o Gabinete Seixal Saudável e a Liga 
Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) iniciaram este ano uma parceria com o 
objetivo de realizar um conjunto de atividades de promoção da saúde e dos 
hábitos de vida saudáveis junto dos utentes da biblioteca. 
A parceria contribui para a promoção da literacia da saúde junto da comu-
nidade e reforça, junto desta, as atividades realizadas pelo Gabinete Seixal 
Saudável e a LPCC. 
Simultaneamente, a iniciativa divulga a biblioteca municipal enquanto 
espaço de lazer e inclusão, associado a atividades de promoção da leitura 
e das diferentes literacias, bem como enquanto instituição promotora do 
livro, da leitura e da(s) literacia(s) dirigida(s) a toda a comunidade. 
Pretende-se ainda estreitar laços com a comunidade, em particular com as 
instituições do concelho. 
Estas ações, gratuitas, são dinamizadas por técnicos da LPCC e destinam-
se ao público em geral. 
No dia 8 de fevereiro, na Biblioteca Municipal do Seixal, já decorreu a ação 
de sensibilização sobre o HPV (vírus do papiloma humano), iniciativa inte-
grada nas Comemorações do Dia Mundial da Luta Contra do Cancro. 
O programa inclui ainda outras ações a acontecer entre junho e outubro. 
A ação Jogo de Chão Heróis do Sol Saudável, integrada no Mercado das 
Histórias, realiza-se nos dias 6, 13 e 20 de junho, das 14.30 às 18 horas. 
No dia 7 de outubro, às 17.30 horas, vai decorrer a ação de sensibilização 
Leitura de Rótulos Alimentares, no âmbito das comemorações do Dia 
Mundial da Alimentação. 
A participação requer inscrição prévia, pelo telefone 210 976 100 ou pelo 
e-mail biblioteca.seixal@cm-seixal.pt. Cada sessão é limitada a 15 vagas. 
Mais informação em cm-seixal.pt. 

O  a u d i t ó r i O  d o s 
Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal recebeu o 4.º 
Simpósio da ELCOS – Sociedade 
Portuguesa de Feridas, com o 
tema «Stop uPP tratamento de 
Feridas em Equipa».

O evento foi organizado pelo 
Conselho regional da ELCOS em 
Setúbal e nele participaram pro-
fissionais de saúde e cuidadores. 
Manuela Calado, vereadora do 
pelouro do desenvolvimento 
Social da Câmara Municipal do 
Seixal, participou na sessão de 
abertura da iniciativa.

a ELCOS protege e promove a 
saúde e a qualidade de vida dos 
cidadãos com feridas cutâneas, 
através do fomento da educação 
e formação dos cuidadores e pro-
fissionais, e da investigação per-
manente. O objetivo é a procura 

de soluções sustentadas pela 
evidência científica que possam 
ajudar no trabalho, ensino e in-
vestigação, estimulando as boas 
práticas, reduzindo a morbilida-
de e aumentando os ganhos em 
saúde.

No simpósio, foram abordados 
temas como organização, práti-
ca clínica e trabalho em equipa 
no Serviço Nacional de Saúde, a 
prevenção e tratamento de úlce-
ras por pressão, bem como a sua 
avaliação e registo, diretrizes in-
ternacionais e fotografia clínica.

Manuela Calado falou da im-
portância de «continuar a con-
tribuir, em trabalho de parceria 
entre instituições e autarquias, 
para ter melhor saúde no país» e 
destacou o trabalho realizado pe-
la ELCOS e por todos os profissio-
nais de saúde e cuidados presen-

tes, para ajudar quem precisa. 
Falou ainda sobre a necessidade 
de defender o Sistema Nacional 
de Saúde e «garantir que não há 
retrocessos e desigualdades no 
acesso à saúde».

Quanto ao trabalho realizado 
no concelho do Seixal, lembrou 
que «este integra e preside à 
rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis, promovendo estraté-
gias para a obtenção de ganhos 
em saúde da nossa população. 
defendemos a cooperação e o 
trabalho de parceria para enfren-
tar dificuldades e encontrar no-
vos caminhos».n

A vereadora  do Desenvolvimento Social, Manuela Calado, participou na sessão de abertura do simpósio

4.º Simpósio da ELCOS

Aumentar 
os ganhos em saúde 
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Cumprindo o objetivo de 
acompanhar o funcionamento e as 
necessidades sentidas pelas esco-
las do ensino básico e jardins de in-
fância do concelho, a vereadora do 
pelouro da Educação da autarquia 
prossegue as visitas a estabeleci-
mentos escolares e pré-escolares 
da rede pública de ensino.

no dia 5 de fevereiro e acompa-
nhada por técnicos da autarquia, 
maria João macau visitou as esco-
las básicas e jardins de infância da 
Quinta das inglesinhas, Quinta da 
medideira e de Amora, onde pô-
de verificar os diferentes investi-
mentos de que têm sido alvo estes 
estabelecimentos de ensino. na 

ocasião, a vereadora pôde ainda 
contactar com alunos e professores 
e conhecer melhor as necessidades 
daqueles que trabalham e apren-
dem em cada uma destas escolas e  
jardins de infância.

As visitas da vereadora maria 
João macau irão continuar a decor-
rer até ao final do ano letivo. n

prosseguem visitas a escolas e jardins de infância

Autarquia acompanha 
trabalho da comunidade 
educativa

Polo do Seixal da Escola de Música
do Conservatório Nacional 
Audição leva 52 alunos 
ao Auditório Municipal
 
A audição pública do Polo do Seixal da Escola de Música do 
Conservatório Nacional realizou-se no dia 5 de fevereiro, no Auditório 
Municipal do Fórum Cultural do Seixal. Esta foi a oportunidade para 
alunos e professores mostrarem o trabalho que desenvolveram du-
rante o 1.º período escolar e teve como tema «O Natal É Quando Uma 
Criança Quiser». Em palco, estiveram 52 alunos, desde as classes de 
iniciação 3 até ao 6.º ano. A audição teve atuações a solo, os coros dos 
diferentes anos e a Orquestra de Iniciação (Tutti A) e a Orquestra do 
Básico (Tutti B). Na iniciativa esteve presente o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim Santos, que incentivou os jovens a dedi-
carem-se à aprendizagem musical.

Escola Básica da Quinta da Medideira, Amora

Escola Básica da Quinta das Inglesinhas, Cruz de Pau

Escola Básica de Amora

Colóquio debate os desafios da educação
Escola como promotora 
da igualdade de oportunidades

O 28.º colóquio da AFIRSE – Associação de Estudos e Investigação su-
bordinado ao tema «Educação e Bem-Estar» decorreu na Universidade 
de Lisboa, entre os dias 30 de janeiro e 1 de fevereiro. Em discussão 
estiveram as práticas associadas à promoção do bem-estar pela 
educação, incluindo as condições de aprendizagem e de trabalho de 
alunos e professores. Os trabalhos repartiram-se por conferências, 
sessões plenárias, ateliês e simpósios. Em debate estiveram temas 
como a escola da diversidade e da inclusão; a educação e a saúde e a 
educação no combate à pobreza e ao isolamento.
Joaquim Santos participou no dia 30 de janeiro, na mesa-redonda 
dedicada ao tema «Os territórios, a educação e a promoção do bem-
-estar». O autarca vincou que com a escolha da educação como eixo 
prioritário da estratégia de intervenção, a autarquia tem «conjugado 
esforços para fazer do Seixal um território plural e inclusivo, através da 
qualificação da escola pública».

O presidente da câmara municipal participou no debate sobre 
os territórios e a educação
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O município do Seixal esteve 
presente na conferência Vozes pela 
Paz, que se realizou no dia 13 de 
fevereiro, em Setúbal. Organizado 
pela Câmara Municipal de Setúbal 
e pelo Conselho Português para a 
Paz e Cooperação (CPPC), o evento 
pretendeu assinalar a recente 
adesão de Setúbal ao movimento 
Municípios pela Paz e, ao mesmo 
tempo, divulgar o Encontro pela 
Paz, que se irá realizar no dia 30 de 
maio naquele município.
O Seixal foi o fundador dos Muni-
cípios pela Paz, em parceria com 
o CPPC, em outubro de 2016, 
e continua a presidir a este 
movimento, com o objetivo de 
desenvolver ações públicas de 
sensibilização e mobilização das 
populações em defesa da paz. 
Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, 
esteve presente na conferência 
na qualidade de presidente 
do movimento e foi um dos 
convidados para ser uma das 
20 vozes que fizeram uma inter-
venção sobre a paz. 
Manuela Calado, vereadora do 

pelouro do Desenvolvimento Social 
da autarquia, também esteve no 
evento, tal como Ilda Figueiredo, 
presidente do CPPC, e Maria 
das Dores Meira, presidente da 
Câmara Municipal de Setúbal.
O objetivo da conferência foi 
abordar o tema da paz sob di-
ferentes perspetivas. Entre os 
oradores convidados estiveram 
Eugénio da Fonseca, presidente 
da Cáritas Portuguesa, Mário 
Moura, presidente honorário dos 
Médicos de Clínica Geral, Carolina 
Saramago, bióloga, Anabela 
Carlos, da União de Antifascistas 
Portugueses, Joana Vilaverde, 
artista plástica, entre muitos 
outros.

Municípios como 
agentes de paz
Joaquim Santos falou sobre a 
missão dos Municípios pela Paz: 
«Partimos da certeza de que a 
paz não é um dado adquirido 
para nenhuma geração, pelo 
que as ações pela paz cons-
tituem-se como garantes do 
desenvolvimento humano e das 

sociedades, devendo continuar 
a ser promovidas, envolvendo as 
comunidades municipais numa 
reflexão ampla, posicionando 
cada vez mais os municípios como 
agentes de paz, alinhados com o 
cumprimento dos objetivos globais 
definidos pelas Nações Unidas 
para 2030.»
Disse ainda que «os Municípios 
pela Paz desenvolvem um calen-
dário de iniciativas ao longo do 
ano que procura trazer à memória 
situações de guerra que vitimaram 
milhões de inocentes, mas 
também promover ações positivas 
para a paz, como são os concertos, 
os murais, as exposições e 
debates».
O autarca referiu ainda as colónias 
de férias que integram jovens de 
outros países, maioritariamente 
de países alvos de guerra, e que 
incentivam à «construção de 
laços de amizade e de paz que 
perdurarão na vida de todos os 
jovens e adultos» que participam 
na iniciativa.

Mais de 700 delegados de todo o 
país estiveram no XIV Congresso 
da Confederação Geral dos 
Trabalhadores Portugueses – In-
tersindical Nacional (CGTP-IN), que 
se realizou no Pavilhão Municipal da 
Torre da Marinha, no Seixal, a 14 e 
15 de fevereiro, sob o lema «Valorizar 
os Trabalhadores, por Um Portugal 
com Futuro». 
Isabel Camarinha, a nova secretá-
ria-geral da CGTP-IN, que sucedeu a 
Arménio Carlos na liderança, reiterou 

o «compromisso forte e inabalável 
de intervenção, reivindicação e ação 
sempre que estejam em discussão 
os direitos dos trabalhadores e o de-
senvolvimento do país». 
A dirigente referiu as principais reivin-
dicações de que a CGTP não abdica, 
entre as quais o aumento dos salá-
rios em 90 euros para todos os tra-
balhadores; a fixação do salário mí-
nimo nacional em 850 euros no mais 
curto prazo; o fim da caducidade das 
convenções coletivas; o fim da pre-

cariedade, garantindo emprego de 
qualidade e com direitos; a redução 
dos horários de trabalho para as 35 
horas sem redução de salários.
No âmbito do congresso, decorreu 
ainda uma conferência sindical 
internacional no dia 13, no Fórum 
Cultural do Seixal. 
O presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, Joaquim Santos, e verea-
dores da autarquia estiveram pre-
sentes nos vários momentos do en-
contro magno da central sindical.

XIV Congresso da CGTP realizou-se no Seixal 
Pelos direitos e valorização dos trabalhadores

Conferência em Setúbal
Seixal dá voz pela paz

Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal,
esteve presente na conferência na qualidade de presidente 
do movimento  Municípios pela Paz
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AcompAnhAr os proje-
tos e obras em curso das associa-
ções de reformados, pensionis-
tas e idosos de Fernão Ferro e de 
miratejo foi o objetivo das visitas 
realizadas no dia 3 de fevereiro 
pelo presidente e pela vereado-
ra do Desenvolvimento social da 
câmara municipal do seixal a es-
tas instituições.

Acompanhados por Joaquim 
raposo, presidente da Asso-
ciação de reformados, pensio-
nistas e Idosos de Fernão Ferro 
(ArpIFF), e por uma equipa téc-
nica da autarquia, Joaquim santos 
e manuela calado começaram a 
manhã com uma visita ao terre-
no de 4 950,80 m2 atribuído pela 

câmara do seixal para a constru-
ção do lar social da instituição, 
após o que seguiram para as ins-
talações da mesma para se reuni-
rem com a direção.

A ArpIFF tem 1665 associados 
e presta serviço de centro de dia 
a 55 utentes e apoio domiciliário 
a mais 15. o lar social da ArpIFF 
tem o projeto já concluído, tendo 
sido apoiado pela autarquia com 
um investimento de 82 410 euros. 
o equipamento deverá integrar 
63 camas em estrutura residen-
cial e prestar um serviço de apoio 
domiciliário a mais 40 utentes.  
o custo global está estimado em  
2 200 000 euros e conta já com um 
compromisso de apoio por par-

te da câmara municipal do seixal 
que ascende a 1 milhão de euros.

Durante a reunião com a dire-
ção da ArpIFF, Joaquim santos 
congratulou a instituição pelo 
«trabalho desenvolvido e pelo 
cumprimento dos prazos estabe-
lecidos», o que permitiu a apro-
vação do projeto de arquitetura 
pela câmara municipal e a revisão 
e proposta de alteração dos proje-
tos de especialidade. no dia 29 de 
fevereiro, vai decorrer a apresen-
tação pública do equipamento à 
população de Fernão Ferro, numa 
sessão do Fórum seixal.

AURPI de Miratejo
A reunião com a ArpIFF foi 

seguida de uma visita dos elei-
tos à Associação Unitária de re-
formados, pensionistas e Idosos 
de miratejo (AUrpIm), onde de-
correu igualmente uma reunião 
com Inácio Graça, presidente 
da direção, assim como com ou-
tros dirigentes da instituição. A 
AUrpIm tem obras de beneficia-
ção da sede em curso e a finalida-
de do encontro foi a definição em 
conjunto dos próximos passos no 
sentido da conclusão da obra e do 
estabelecimento de prazos para o 
arranque da segunda fase.

com mais de 975 sócios, a 
AUrpIm tem 70 utentes em cen-
tro de dia e 35 em serviço de apoio 
domiciliário, a que acresce o for-

necimento de 33 refeições diárias 
para pessoas carenciadas. A sede 
encontra-se a ser beneficiada em 
duas fases de obra, com a primei-
ra já a decorrer, tendo recebido 
até ao momento um investimento 
municipal no valor de 143 743,10 
euros, para substituição da cober-
tura e conservação de fachadas vi-
radas a nascente e a sul. A segunda 
fase de obra inclui a ampliação da 
cozinha e da fachada e a conserva-
ção dos terraços norte e poente, 
estando estimada em 125 010,90 
euros e carecendo ainda de uma 
decisão da assembleia de condó-
minos para poder avançar. n

Visita às associações de reformados, pensionistas e idosos

Câmara do Seixal qualifica 
instalações e apoia lar

A direção do Seixal Clube 1925 
recebeu Joaquim Santos, presi-
dente da Câmara Municipal do 
Seixal, no dia 31 de janeiro. 
À reunião, que foi igualmente 
acompanhada pelo vereador do 
pelouro do Desporto, José Carlos 
Gomes, compareceram a presi-
dente da direção do clube, Maria 
Teresa Andrade, o vice-presiden-
te Hugo Rodrigues e o diretor 

António Robim. 
O Seixal Clube 1925 é herdeiro do 
património histórico e desportivo, 
assim como das cores do Seixal 
Futebol Clube e dinamiza mais 
de 500 atletas no futebol e apro-
ximadamente 180 no basquete-
bol, observando atualmente um 
relevante crescimento humano e 
desportivo.
O encontro entre autarcas e di-

rigentes serviu para debater as 
parcerias que envolvem a coleti-
vidade e a autarquia, assim co-
mo para abordar a situação do 
Estádio Municipal do Bravo. 
A ocasião serviu ainda para o clu-
be informar a Câmara Municipal 
do Seixal sobre a sua situação 
atual e perspetivas futuras.

Presidente da Câmara do Seixal reuniu-se com a coletividade
Seixal Clube 1925 dinamiza mais de 680 atletas

A  Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Fernão Ferro tem 1665 associados e presta serviço de centro de dia a 55 
utentes e apoio domiciliário a mais 15. Com mais de 975 sócios, a Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de 
Miratejo tem 70 utentes em centro de dia e 35 em serviço de apoio domiciliário, a que acresce o fornecimento de 33 refeições 
diárias para pessoas carenciadas.

O presidente da câmara municipal e a vereadora do pelouro do Desenvolvimento Social 
em reunião com o presidente da ARPIFF

Joaquim Santos e Manuela Calado, presidente e vereadora da Câmara Municipal 
do Seixal, visitaram as obras da AURPIM
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O Independente Futebol 
Clube torrense (IFCt) celebrou 95 
anos com o lema «na Frente». Um 
marco histórico na vida da coletivi-
dade, que tem sido uma referência 
desportiva e cultural no concelho. 
A data foi assinalada com uma ceri-
mónia que incluiu uma sessão sole-
ne, a atuação da OCeAn – Orquestra 
de Cordas da escola de Artes do 
IFCt, dirigida pelo maestro Bruno 
Baião, a entrega de emblemas a só-
cios com 25 e 50 anos de associado 
e o anúncio dos nomeados para os 
prémios torrecas de Cristal.

Houve ainda um momento de re-
conhecimento a Abel Chaves, dire-
tor musical da escola de Artes, que 
foi um dos três músicos que atuou 
no concerto inaugural do restauro 
dos carrilhões de Mafra. 

estiveram presentes neste even-
to Joaquim tavares, vice-presiden-
te da Câmara Municipal do Seixal, 
Vanda Carvalho, em representa-
ção da União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de paio 
pires, Augusto Flor, presidente 
da Confederação portuguesa das 
Coletividades de Cultura, Recreio 
e desporto, e Júlio Marquês, da 
Associação de Coletividades do 
Concelho do Seixal.

na mesa de honra, o IFCt este-
ve representado por José Manuel 
Silva, presidente da direção, Orlan-
do Reis, presidente do conselho fis-
cal, e António Boal, presidente da 
mesa da assembleia geral.

«Na Frente»
António Boal explicou que o lema 

«na Frente» não é porque o clube 
procure estar sempre na frente dos 

quadros competitivos das modalida-
des ali praticadas, porque «isso surge 
naturalmente em resultado do traba-
lho de todos e de cada um», mas sim 
na frente «em defesa dos valores que 
o movimento associativo promove». 

O IFCt conta com cerca de 700 
atletas, distribuídos pelas moda-
lidades de ténis de mesa, xadrez, 
desporto adaptado, ginástica acro-
bática, rítmica e de manutenção, 
Btt/cicloturismo, andebol, judo, 
aeromodelismo, columbofilia e 
campismo. A escola de Artes reúne 
a dança e a música, com 280 alunos.

José Manuel Silva falou sobre o 
trabalho realizado nestas áreas, 
referindo ainda a Componente 
de Apoio à Família para mais de 
150 crianças e as Atividades de 
enriquecimento Curricular para 
cerca de 400 alunos.

O dirigente disse que todo o tra-
balho desenvolvido «só é possível 
com a grande entrega e competên-
cia dos nossos profissionais e co-
laboradores e com o enorme apoio 
das nossas autarquias».

Uma referência
para Júlio Marquês, o IFCt é 

«quer pela dimensão, quer pela 
qualidade, uma das coletividades 
mais importantes do concelho».

Augusto Flor fez referência aos 
95 anos do clube: «O IFCt tem tido 
a capacidade de se adaptar aos no-
vos contextos com empenho e de-
dicação, formando novas gerações 
de dirigentes, atletas e músicos».

Vanda Carvalho deu os parabéns 
ao IFCt pelo «trabalho de referên-
cia» no desporto e na cultura.

Joaquim tavares descreveu o 
IFCt como «uma coletividade de 
prestígio pela capacidade de res-
ponder aos anseios dos seus asso-
ciados e adaptar-se, em cada déca-
da de vida, dando resposta associa-
tiva no plano desportivo, cultural e 
nas atividades de lazer».

O vice-presidente disse ainda 
que a direção é composta por pes-
soas «dedicadas, sonhadoras e com 
ambição necessária para projetar o 
clube no plano concelhio, regional e 
nacional». n

Independente Futebol Clube torrense

Celebração de 95 anos 
de vida associativa

Ténis de mesa, judo e ginástica acrobática
Atividades desportivas do IFCT

O XVI Torneio IFC Torrense/Cidade do Seixal decorreu nos dias 8 e 9 de 
fevereiro no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha. A iniciativa inte-
grou as comemorações do 95.º aniversário do Independente Futebol 
Clube Torrense (IFCT) e contou com a presença de José Carlos Gomes, 
vereador do pelouro do Desporto, e António Santos, presidente da 
União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires.

Classificações
Infantis – femininos: 1.ª, Júlia Leal, Grupo Desportivo do Centro Social 
do Juncal (GDCSJ); masculinos: 1.º, Carlos Gonçalves, Clube de Ténis 
de Mesa de Vila Real. Juniores – femininos: 1.ª, Patrícia Santos, 
Sporting Clube de Portugal; masculinos – 1.º, Tiago Li, Clube Desportivo 
de São Roque. Iniciados – femininos: 1.ª, Caetana Gonçalves, GDCSJ; 
masculinos: 1.º, Eduardo Soito, União Sebastianense. Cadetes – fe-
mininos: 1.ª, Juliana Silva, Sporting Clube de Portugal; masculinos: 
1.º, Luís Maciel, GDCSJ.

Ginástica acrobática 
As classes Flexiys, Aagylis e Gym4fun, do IFCT, ganharam lugares de 
pódio no Gym For Life Distrital, uma competição de grupo de Ginástica 
para Todos. A prova realizou-se no dia 1 de fevereiro, no Pavilhão 
Municipal da Torre da Marinha. As classes Flexiys e Aagylis ganharam a 
menção prata e a Classe Gym4Fun conquistou a menção ouro.

Judo
No dia 11 de janeiro, o judo do IFCT participou na I Jornada da 
Juventude organizada pela Associação Distrital de Judo de Setúbal. 
A prova decorreu no Complexo Municipal de Desportos Cidade de 
Almada, onde participaram cerca de 400 judocas de vários escalões.
A representar o IFCT estiveram os atletas: Afonso Diegues, que ficou 
em 1.º lugar; David Pereira, em 3.º, e André Machado, no 4.º lugar.

Joaquim Tavares, vice-presidente da câmara municipal, participou na cerimónia



O Clube Recreativo e 
Desportivo brasileiro-Rouxinol  
(CRDbR) celebrou no dia 15 de 
fevereiro o 40.º aniversário com 
uma sessão solene. Situado em 
Miratejo, na freguesia de Corroios, 
o clube desenvolve modalidades 
de competição, caso do ténis e da 
ginástica de trampolins, e aposta 
igualmente na vertente recreativa 
da canoagem.

A coletividade teve recente-
mente as instalações ampliadas e 
qualificadas, com apoio da Câmara 
Municipal do Seixal, o que permitiu 
aumentar a área coberta da sede, 
beneficiar os campos de ténis e co-
locar novas iluminações nos mes-
mos. A conclusão da obra permitiu 
triplicar o número de associados e 
reforçar as suas funções e ativida-
des culturais, sociais e recreativas.

Na sessão solene, Jorge Prata 
Ribeiro, presidente da direção 
do CRDbR, enfatizou o apoio da 
Câmara Municipal do Seixal, cujos 
investimentos nos campos de ténis 
permitiram a realização de «uma 
obra de excelência» e reafirmou a 
necessidade de expansão das ins-
talações para um terreno adjacen-
te, pertença do estado português 
e atualmente sob usufruto dos 
Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento (SMAS) de Almada. 

O presidente da coletividade re-
feriu ainda o alargamento da área 

coberta da sede que já permitiu a 
realização de novas atividades de 
convívio e salientou um papel so-
cial e cultural que o clube assume 
dentro da comunidade onde está 
inserido. «Hoje em dia não temos 
apenas uma vertente desportiva, 
mas uma aposta no convívio e so-
cialização que é para nós extrema-
mente importante», disse.

A sessão solene foi dirigida por 
Américo Almeida, presidente da 
assembleia geral do CRDbR, e con-
tou com intervenções de Manuel 
Cabete, em representação da 
Associação das Coletividades do 
Concelho do Seixal, o qual dirigiu 

os parabéns a todos os associa-
dos, atletas, técnicos, dirigentes 
e familiares, e de Coelho da Silva, 
vice-presidente da Federação 
Portuguesa de Ténis, que subli-
nhou «o grande progresso nesta 
coletividade, com campos de ténis 
que têm uma das melhores ilumi-
nações do país».

Na sua intervenção, o presidente 
da Junta de Freguesia de Corroios, 
eduardo Rosa, mencionou o espa-
ço atribuído graciosamente pela 
junta para que o clube possa de-
senvolver a ginástica de trampo-
lins e reconheceu que «a qualidade 
atual do clube resulta de investi-

mento da Câmara Municipal do 
Seixal, porque as freguesias não 
têm condições para mais». 

A intervenção de encerramen-
to esteve a cargo do presidente da 
Câmara Municipal do Seixal que 
considerou «notável o progresso 
feito pelo CRDbR ao longo de 40 
anos, demonstrativo do trabalho 
conjunto entre movimento asso-
ciativo e Poder local, que fazem do 
Seixal um município referência no 
país na resposta às populações». 

Joaquim Santos revelou ainda 
que «atualmente surgiram entra-
ves à expansão do clube, por parte 
do SMAS de Almada, que pretendia 

instalar neste terreno adjacente 
mais um ou dois campos de ténis 
e um pavilhão para as suas ativi-
dades gímnicas». O presidente da 
câmara explicou que «existem vá-
rios diferendos entre a nossa au-
tarquia e a empresa municipal de 
Almada, nomeadamente acerca do 
nosso investimento e da qualidade 
do serviço prestado» e manifestou 
a esperança de «uma melhoria na 
relação institucional» que permita 
«a cedência do terreno ao CRDbR, 
como já tinha sido anteriormente 
assumido neste mandato autár-
quico pela Câmara de Almada». n
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Clube Recreativo e Desportivo brasileiro-Rouxinol

Obra de beneficiação do clube
triplicou número de sócios

As comemorações do 35.º aniver-
sário da Associação de Ciclismo 
do Distrito de Setúbal decorreram 
no dia 26 de janeiro, no Clube do 
Pessoal da Aldeia de Paio Pires. 
A iniciativa contou com a presen-
ça do vereador do Desporto da 
Câmara Municipal do Seixal, José 
Carlos Gomes, e do presidente do 
Clube de Ciclismo da Aldeia de 
Paio Pires (CCAPP), Helder Rosa, 
que referiu «o imenso orgulho nos 
jovens ciclistas que o clube tem 
formado».
Nesta cerimónia, a União Veloci-
pédica Portuguesa – Federação 
Portuguesa de Ciclismo, entida-
de desportiva que regulamenta 
o ciclismo em Portugal, atribuiu 
ao CCAPP a distinção relativa ao 

120.º aniversário da UVP-FPC, 
ou seja o Diploma de Sócios de 
Mérito. Foram ainda atribuídos 
os troféus de campeões regio-
nais a vários ciclistas do clube, 
os atletas que alcançaram o pó-
dio nas provas em que participa-
ram durante a época passada. 
Ligado à prática do ciclismo de 
competição de estrada, o Clube 
de Ciclismo da Aldeia de Paio 
Pires dedica-se à captação de jo-
vens para esta modalidade que, 
refira-se, é única no concelho do 
Seixal, como lembrou o vereador 
José Carlos Gomes.

Clube conquista vitórias
Recorde-se que o CCAPP está, 
desde dezembro do ano transato, 

a participar em várias provas de 
ciclismo de pista no Velódromo 
Nacional, em Sangalhos, Anadia.
Até ao momento, venceram 

provas individualmente e co-
letivamente. O ciclista Tomás 
Martins conquistou individual-
mente a Taça de Portugal e, co-

letivamente, a equipa triunfou 
no Campeonato Nacional de 
Juniores.

Associação de Ciclismo do Distrito de Setúbal
Atletas de Paio Pires distinguidos

Joaquim Santos elogiou o progresso do clube ao longo de 40 anos

Joaquim Santos
afirmou que o
progresso feito 
pelo CRDBR 
é demonstrativo 
do trabalho
conjunto entre 
movimento
associativo
e Poder Local
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Patinhos na Água e Primeiras Braçadas
celebram fim do semestre
Mais de mil crianças aprendem
a nadar nas piscinas municipais

As festas de encerramento do primeiro semestre das iniciativas Patinhos 
na Água (pré-escolar) e Primeiras Braçadas (3.º e 4.º ano do ensino bási-
co) decorreram no dia 2 de fevereiro nas piscinas municipais de Amora 
e de Corroios. Divididos por turnos, em dois semestres, de modo que en-
globem um maior número de alunos do ensino pré-primário e do 1.º ciclo 
do ensino básico, estes dois programas iniciam agora um segundo turno 
dirigido a outros alunos dos mesmos níveis de ensino.
Neste primeiro semestre, o projeto na piscina de Corroios abrangeu um 
universo de 433 crianças nas Primeiras Braçadas e 95 nos Patinhos na 
Água. Na piscina de Amora, este primeiro turno recebeu igualmente 160 
alunos do ensino pré-escolar e 386 do 1.º ciclo.
Inseridos no Projeto de Apoio à Educação Física no 1.º Ciclo estes dois 
programas visam incentivar a prática de atividades físicas no meio aquá-
tico e proporcionar a aprendizagem da natação às crianças das escolas 
da rede pública deste nível de ensino.

Grupo Desportivo do Cavadas 
Três atletas sobem ao pódio espanhol

Os atletas do Grupo Desportivo do Cavadas conquistaram lugares do pó-
dio na 50.ª edição do Grande Prémio de Cáceres de Corta-Mato, que se 
realizou no dia 9 de fevereiro, naquela cidade da Estremadura espanho-
la. Os jovens que estiveram em destaque foram Leandro Monteiro, 1.º 
classificado de juvenis; Rita Nunes, 2.ª classificada de juvenis, e Pedro 
Sá, 3.º classificado de juniores. A prova, uma das mais importantes de 
Espanha, contou com a participação de cerca de 800 atletas dos diver-
sos escalões, de ambos os sexos. 
A equipa de atletismo do Grupo Desportivo do Cavadas está de parabéns 
pelo êxito alcançado. 

A atleta Catarina Botica, da Casa do 
Povo de Corroios (CPC), sagrou-se 
campeã nacional absoluta de cara-
bina a 10 metros. O feito aconteceu 
no dia 30 de novembro, no Complexo 
Desportivo do Jamor, em Lisboa, on-
de a atleta demonstrou toda a sua 
categoria na final.
Por seu turno, o atleta Tiago 
Carapinha, também a defender as 
cores da CPC, conquistou o título 
de campeão nacional absoluto no 
campeonato nacional de pistola de 
ar comprimido a 10 metros (P10M), 

que decorreu no dia 8 de dezembro, 
igualmente no Complexo Desportivo 
do Jamor. 
Na prova de qualificação participa-
ram 124 atletas, e o atleta da CPC foi 
apurado para a final olímpica em 2.º 
lugar, revelando na final a sua classe 
desportiva.
Mas outro excelente resultado foi al-
cançado: a equipa da CPC, composta 
pelos atletas Tiago Carapinha, Diogo 
Coelho e Luís Gaito, sagrou-se vice-
campeã nacional absoluta, ficando 
no escalão sénior em 3.º lugar. 

Já em fevereiro deste ano, Tiago 
Carapinha obteve o 2.º lugar na dis-
ciplina de P10M na Holanda, em 
representação da seleção nacional 
e no primeiro dia das competições, 
ao participar no Intershoot 2020. 
A prova foi vencida pelo recordista 
do mundo da disciplina, Saurabh 
Chadhry, da Índia. Saudações aos 
atletas e às coletividades pelos bri-
lhantes resultados conseguidos, em 
femininos e em masculinos.

Casa do Povo de Corroios 
Atletas de tiro são campeões nacionais

Os Jogos do Seixal 2020 já estão a 
mexer nos vários locais, colocando 
em prática o lema de «Mais saúde e 
desporto para todos!», numa organi-
zação conjunta da Câmara Municipal 
do Seixal, juntas de freguesia e movi-
mento associativo. 
A população é convidada a participar 
nas modalidades desenvolvidas pelo 
movimento associativo, organizadas 
em áreas de participação, xadrez, 
atividades náuticas, artes marciais, 
dança, atividades gímnicas, jogos 

tradicionais, futsal, atletismo e cami-
nhadas. 
Em março, aos domingos, às 10 ho-
ras, começa a Área de Participação 
no Seixal, no Parque da Quinta dos 
Franceses, nos dias 8, 15, 22 e 29. 
Em abril, o espaço recebe a iniciativa 
a 5, 19 e 26, em maio nos dias 3, 10, 
17, 24 e 31 e ainda a 7, 14 e 21 de 
junho. 
Se prefere atividades náuticas, opte 
pelas Aulas Abertas de Canoagem, a 
começarem em março, dinamizadas 

pela Associação Náutica do Seixal. 
Fica o convite para fazer canoagem 
aos domingos, nos dias 8 e 22 de 
março, das 14 às 17 horas, na Praia 
do Seixal; a 5 e 19 de abril, das 14 
às 17 horas, também na Praia do 
Seixal, e nos dias 17 e 31 de maio, 
das 10.30 às 12.30 horas, na rampa 
da Misericórdia do Seixal. Em junho, 
julho, setembro e outubro, há mais 
aulas. 
Consulte mais informações em cm- 
-seixal.pt. 

Jogos do Seixal 2020
Canoagem e áreas de participação começam em março

2020

Mais saúde e desporto para todos!

1.ª, Catarina Botica, da Casa 
do Povo de Corroios 1.º,  Tiago Carapinha, da Casa do Povo de Corroios 
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SEIXAL | LISBOA

LISBOA | SEIXAL | SETÚBAL

SETÚBAL | SEIXAL | LISBOA

Horários

Horários

LISBOA | SEIXAL

FARMÁCIAS | FEV | MAR

Atendimento Público 
da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro 
| 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

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

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

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

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

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

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro

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

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

(*) n Partida do Fogueteiro

Roma-Areeiro

Entrecampos

Sete Rios

Campolide

Pragal
Corroios

F. A
mora

Fogueteiro

Coina
Setúbal

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

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

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

808 203 050 TRANSTEjO  

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

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

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

Proteção Civil Municipal 
| 212 275 681

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 188

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

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

Centro de Emprego | 212 267 230

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

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

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

Serviço permanente

ABReU CARDoSo | R. Cidade Setúbal, 1-B, 
Corroios | 212 545 585
ALéM Tejo | Av. Dr. Arlindo Vicente, 20 A e 20 B 
Torre da Marinha | 212 223 736
ALVeS VeLHo | R. Luís de Camões, 27, 
Torre da Marinha | 212 211 132
BAIRRo NoVo | R. da Liberdade, 105-A,  
Bairro Novo | 212 220 959
BeNTo LINo | Av. de Vale de Milhaços, 34, 
Corroios | 212 532 601 
BIoTIFAR | R. José Carlos Ary dos Santos, 2-A,
Miratejo | 212 536 351
CeNTRAL 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

TELEFONES ÚTEIS
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-----------------------------

A folia do 
Carnaval 
está 
no Seixal  

Todos querem brincar ao Carnaval nos dias que se aproximam, vestir as máscaras da 
sua fantasia e foliar pelas ruas do concelho e diferentes espaços das coletividades e 
clubes.

A folia começa com os Desfiles de Carnaval das escolas do ensino básico e educação 
pré-escolar da rede pública, particular e solidária do município, no dia 21 de fevereiro, 
a partir das 10 horas, em todas as freguesias. Além das escolas, jardins de infância e 
colégios, o desfile também integra associações de reformados, pensionistas e idosos e 
de pessoas portadoras de deficiência. Pode consultar os percursos nas freguesias no 
site cm-seixal.pt.

O projeto Desfiles de Carnaval integra o Plano Educativo Municipal e todos os anos 
envolve milhares de crianças numa festa de cor, alegria, música e muita animação, uma 
verdadeira manifestação de criatividade, em que são exibidas as máscaras imaginadas 
pelos alunos, familiares e professores. 

O Entrudo também é festejado na Biblioteca Municipal do Seixal com o ateliê de 
expressão plástica Máscaras e Mascarilhas, no dia 21 de fevereiro. 

Várias coletividades e clubes também festejam a data, quer com corsos pelas ruas, 
quer com bailes de Carnaval. O motivo é só um, diversão e mais nenhum!

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

Passatempo para o Sons 
na Aldeia
A 8.ª edição do Sons da Aldeia realiza-se no Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal, no dia 29 de fevereiro, sábado, às 21 horas. O evento é organizado pela 
Associação Aldeia Cooperativa de Artes (Coopa), Associação de Ideias e Câmara 
Municipal do Seixal.

Os Essa Entente e a Orquestra Popular de Paio Pires (OPPP) são os convidados para 
os concertos. O programa inclui ainda o documentário «Do martelo ao berbequim: 
viagem à aldeia industrial».

Ingresso: 8 euros (com os desconto habituais para jovens, reformados e trabalhadores 
das autarquias do Seixal). Telefone 210 976 100.

Passatempo: Oferecemos bilhetes duplos às primeiras cinco pessoas que disserem 
o  nome correto de um dos organizadores do evento, até às 17 horas do dia 26 de 
fevereiro, através do email www@cm-seixal.pt, com o nome, n.º de BI ou CC e o n.º de 
telefone. 

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

Escrita e Memória
O Núcleo da Mundet do Ecomuseu Municipal do Seixal – Centro de Documentação e 
Informação recebe, no dia 29 de fevereiro, sábado, das 15 às 16.30 horas, o ateliê Escrita e 
Memória, dirigido à população a partir dos 16 anos. 

É um ateliê de escrita sobre as histórias que todos guardam no sótão da memória. Que 
palavras as evocam? Que imagens e objetos podem despertar as narrativas que vivem 
dentro de cada um? Através de exercícios e técnicas criativas, serão criados textos únicos 
e inspirados.

A participação é gratuita, com inscrição prévia, pelo seguintes contactos: 210 976 112 ou 
ecomuseu.se@cm-seixal.pt. 

20 de fevereiro 
a 5 de março

DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA

SBM 747 
20 de fevereiro de 2020



21 fev. sexta
___________________________
10 horas

Desfiles de Carnaval 
das escolas
Org.: Câmara Municipal do Seixal, juntas 
de freguesia e escolas do concelho
Ruas das freguesias do concelho

___________________________
Das 16 às 17.30 horas

Máscaras e Mascarilhas
Ateliê . Crianças dos 3 aos 12 anos 
e familiares
Biblioteca Municipal do Seixal

___________________________
19 horas

O Adolescente e a Família: 
Direitos e Deveres dos Pais 
– À Conversa com os Pais... 
A Confusão Está Instalada?
Workshop . Inscrição: ucc.seixal@arslvt.min-
saude.pt
Pais, encarregados de educação 
e comunidade educativa em geral
Org.: Câmara Municipal do Seixal, Escola 
Secundária Dr. José Afonso e Unidade 
de Cuidados na Comunidade do Seixal
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal

22 fev. sábado
___________________________
10 horas

Tributo a Rolling Stones
Música . M/ 4 anos . Entrada livre
Org.: AERS – Associação para os Estudos 
do Rock do Seixal
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

___________________________
17.30 horas

Oficina das Emoções – 
Ioga, Mindfullness 
e Inteligência Emocional 
para Crianças
Crianças dos 4 aos 6 anos . Inscrição (3)
Orientação técnica: Diana Silva
Biblioteca Municipal do Seixal

Peças Unem Pessoas
Oficina de jogos de estratégia
Parceria: Clube de Estratégia do Seixal
Biblioteca Municipal do Seixal

24 fev. segunda
___________________________
21 horas

Aula Especial 
de Hidroginástica  
– Carnaval
Natação
Piscina Municipal de Amora

25 fev. terça
___________________________
14 horas

Torneio de Carnaval  
– Escalão 2012
Futebol
Org.: Amora Futebol Clube
Campo do clube

29 fev. sábado
___________________________
11 horas

Fórum Seixal – Construção 
do Novo Lar de Idosos 
de Fernão Ferro
Entrada livre
Avenida 10 de Junho, Fernão Ferro

___________________________
Das 15 às 16.30 horas

Escrita e Memória
Ateliê . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

___________________________
17.30 horas

Oficina das Emoções – 
Ioga, Mindfullness 
e Inteligência Emocional 
para Crianças
Crianças dos 6 aos 12 anos . Inscrição (3)
Orientação técnica: Diana Silva
Biblioteca Municipal do Seixal

___________________________
21 horas

VIII Sons na Aldeia – Essa 
Entente e Orquestra 
Popular de Paio Pires
Música . M/ 6 anos . Ingresso (6)
Org.: Associação Aldeia Cooperativa de Artes 
(Coopa), Associação de Ideias e Câmara 
Municipal do Seixal
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

1 mar. domingo
___________________________
10 horas

Área de Participação 
do Seixal
Várias atividades desportivas
Org.: Câmara Municipal do Seixal, União 
das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires e movimento associativo
Parque da Quinta dos Franceses

___________________________
15 horas

Espetáculo de aniversário 
da ADCAP
Dança
Org.: Associação Desportiva e Cultural 
Azinhaga das Paivas
Igreja Beato Scalabrini, Cruz de Pau

4 mar. quarta
___________________________
Das 9 às 17 horas

Dia Internacional 
da Proteção Civil
Org.: Câmara Municipal do Seixal, 
com o apoio dos agentes de proteção civil
Jardim da Quinta da Água, Corroios

e ainda…
20 fev. a 5 mar.
___________________________
21 e 28 de fevereiro, terça e sexta-feira
Das 10 às 12 e das 14.30 às 16.30 horas

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

___________________________
22 e 29 de fevereiro, sábado
16.30 horas

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

___________________________
26 de fevereiro e 4 de março, quarta-feira
Das 15 às 17 horas

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

___________________________
27 e 28 de fevereiro, quinta e sexta-feira
Das 10 às 11 e das 14.30 às 15.30 horas

À Descoberta da Prensa 
de Gutenberg
Visita . Grupos . Inscrição (1)
Extensão do Espaço Memória – Tipografia 
Popular do Seixal

Das 10 às 12 ou das 14.30 às 16.30 horas

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

___________________________
De 3 a 6 de março
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 
ou das 14.30 às 16.30 horas

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

Escola Secundária José Afonso

  ACES
ALMADA SEIXAL

À CONVERSA 
COM OS PAIS
A CONFUSÃO ESTÁ INSTALADA?

WORKSHOP 
O ADOLESCENTE E A FAMÍLIA: 
DIREITOS E DEVERES DOS PAIS



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

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

Um Olhar sobre a Obra 
de Eça de Queiroz
Exposição coletiva de desenho
Entrada livre
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

___________________________
Até 14 de março
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas

Fotografias de Coleção
Exposição coletiva . Entrada livre
Galeria Municipal de Corroios

___________________________
Até 27 de dezembro
De terça-feira a sábado, das 10 às 12.30 e das 
14 às 17 horas

A Essência da Cor
Exposição de Manuel Cargaleiro
Entrada livre
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

___________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 20 horas
Sábado, das 14.30 às 20 horas

Brincar Livre
Bebés dos 6 aos 36 meses, acompanhados 
por um adulto, e crianças dos 3 aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

___________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas

Hoje Sou… Bibliotecário!
Dos 8 aos 18 anos . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

___________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 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

___________________________
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.ludote-
ca@cm-seixal.pt
4) Inscrição: 210 976 100 | biblioteca.seixal@
cm-seixal.pt
5) Inscrição: 212 275 785 | arte.se@cm-seixal.
pt
6) Ingresso: 8 euros (50 % de desconto para 
jovens até 25 anos, reformados e trabalhado-
res das autarquias do Seixal)

____
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt

A EssênciA dA cor
E x p o s i ç ã o   d e   M a n u e l   C a r g a l e i r o

Até 27 de dezembro
Entrada livre
De outubro a maio, de terça-feira a sábado, 
das 10 às 12.30 e das 14 às 17 horas
De junho a setembro, de terça-feira a sábado, 
das 10 às 12.30 horas e das 14 às 18 horas

Contactos: 210 976 108 ou arte.se@cm-seixal.pt

Um conjunto de 55 serigrafias 
e litografias que mostram a obra 
do artista ao longo dos tempos, 
desde os anos 70 até à atualidade



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

Máscaras e Mascarilhas 
na biblioteca 
Com o Carnaval a chegar, é preciso preparar uma máscara para brincar. Por isso, se tem 
filhos ou familiares com idades entre os 3 e os 12 anos, acompanhe-os e participe no 
ateliê de expressão plástica de elaboração de pequenas máscaras de papel, integrado nas 
comemorações do Carnaval.

A atividade decorre na próxima sexta-feira, dia 21 de fevereiro, das 16 às 17.30 horas, na 
Biblioteca Municipal do Seixal. Participação livre. Contactos: 210 976 100 ou biblioteca.
ludoteca@cm-seixal.pt.

Para se inspirar, também pode visitar a mostra bibliográfica e informativa Máscaras, 
Mascarados e Contos Engraçados, patente até 29 de fevereiro, na Biblioteca Municipal do 
Seixal, de terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas, e ao sábado, das 14.30 às 20.30 horas. 

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

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

Trajetórias 
Experimentais 
sobre Cargaleiro
Será na Oficina de Artes Manuel Cargaleiro, na Quinta da Fidalga, e noutros locais que 
decorrerá o projeto Trajetórias Experimentais, nos dias 4, 11, 18 e 25 de março, quartas-
-feiras, das 15 às 17 horas.

A atividade teve origem na aprendizagem do patchwork e na descoberta da arte. 
Chegou o momento para os participantes consolidarem saberes, darem continuidade 
à descoberta de várias linguagens artísticas (fotografia, pintura, dança, escultura), em 
contacto com artistas, para que se produzam aprendizagens relevantes, que permitam 
dar asas à imaginação... sempre com Manuel Cargaleiro no horizonte.

A iniciativa destina-se ao público em geral. Inscrição prévia pelo telefone 212 275 785 
ou email arte.se@cm-seixal.pt. 

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

Tributo aos Stones 
pela Escola de Rock 
do Seixal 
Quem é amante dos fabulosos Rolling Stones não pode perder a oportunidade de 
assistir já no dia 22 de fevereiro, sábado, a partir das 10 horas, ao Tributo a Rolling 
Stones, pela Escola de Rock do Seixal, no Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal.

O concerto é organizado pela Associação para os Estudos do Rock do Seixal e do 
alinhamento fazem parte, entre outros temas da mítica banda, «Start Me Up», 
«Brown Sugar», «Angie», «You Can’t Always Get What You Want» e «(I Can’t Get No) 
Satisfaction». Mas poderá recordar muitos outros sucessos neste espetáculo.
Entrada livre. 
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