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Apresentação da obra no Fórum Seixal

Lar de Idosos de Fernão Ferro
concretiza sonho da população

5

Música, arte urbana, dança, workshops e exposições
Março Jovem 2020 põe em evidência trabalho
desenvolvido com os jovens
Na tua escola e um pouco por todo o concelho, este mês é de Março Jovem,
uma iniciativa da Câmara Municipal do Seixal, desenvolvida em parceria com
as associações juvenis e escolas do concelho. São dias intensos para ti e para
os teus amigos, para quem a iniciativa foi pensada, ao longo de todo o mês da
juventude, com música, desporto, arte urbana, dança, workshops e exposições.
Não faltam também atividades radicais para os mais aventureiros, performances inovadoras e maratonas de hip-hop que te vão pôr a dançar e a cantar ao
som de grandes rimas e batidas.
Ao longo do ano, são também muitas as iniciativas que a autarquia promove para os jovens e outros tantos os equipamentos que mantém em funcionamento e
ao teu serviço. Conhece-os também. 16 , 17
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Equipamentos
sociais para
idosos

Educação
em debate
na Assembleia

Fruto do trabalho de parceria
com o movimento associativo
de idosos, a autarquia atribui
terrenos e apoia a construção e
requalificação de equipamentos
sociais.

Na sessão da Assembleia
Municipal do Seixal foi aprovada
uma moção sobre a construção
de uma escola dos 2.º e 3.º ciclos
do ensino básico e secundário
em Fernão Ferro, uma necessidade urgente e há muito identificada.

Pág. 4, 5

Pág. 6

Seixal na BTL

Joaquim Santos
questiona
ministra

O Seixal marca presença na
Bolsa de Turismo de Lisboa
(BTL), o evento mais importante
na área do turismo em Portugal,
que decorre este ano de 11 a 15
de março na Feira Internacional
de Lisboa.

À margem do Congresso
Nacional da Associação de
Unidades de Cuidados na
Comunidade, o presidente da
Câmara Municipal do Seixal
questionou a ministra da Saúde
acerca da urgência pediátrica
do Hospital Garcia de Orta e do
hospital do Seixal.
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Na Agenda Seixal Acontece, conheça a exposição de telas a óleo da pintora Emília Morais,
patente na Galeria de Exposições Augusto
Cabrita de 7 de março até 9 de abril. Além
desta exposição, destacamos ainda as atividades para pais e bebés na biblioteca ou
a oficina de desenho nos jardins da Quinta
da Fidalga, em que todos podem participar.
Saiba ainda quais as atividades do Março
Jovem para a quinzena e onde e quando decorre a atribuição da 32.ª edição do Troféu
de Atletismo do Seixal. Descubra ainda a 3.ª
Prova de Apuramento Regional / Vela Classe
Optmist, que vai decorrer na Baía do Seixal
nos dias 7 e 8 de março.
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No Seixal,
fazemos a diferença

No Seixal fazemos a diferença. A diferença na promoção
da qualidade de vida da população, dos mais jovens aos
mais idosos; a diferença nos apoios concedidos e parcerias
estabelecidas com as nossas instituições e associações,
garantindo-lhes as condições para que cumpram a sua
missão. E, sobretudo, fazemos diferente do Poder Central,
substituindo-o muitas vezes naquelas que são as suas competências, como é o caso do apoio à construção de equipamentos sociais, de saúde e educativos e o apoio às forças de
segurança e proteção civil.
E esta mesma diferença é amplamente reconhecida, por
responsáveis políticos e dirigentes associativos nacionais
e tantos outros que pelas mais diversas razões nos visitam.
«No Seixal é diferente» foi o que ouvimos aquando do
realojamento das primeiras famílias do bairro de Vale de
Chícharos. Foi também o que ouvimos na inauguração dos
quartéis e destacamentos das associações humanitárias
de bombeiros mistos de Amora e do concelho do Seixal. E o
mesmo que nos disseram quando apoiámos a Creche e Lar
Social do Seixal, o Lar Residencial da CERCISA, as creches
sociais de Fernão Ferro, Santa Teresinha e de Santa Marta
do Pinhal, ou da Associação de Reformados e Idosos da
Freguesia de Amora.
São só alguns exemplos. Encontramos muitos outros
na história deste concelho. Um desses casos é o do financiamento de 36 mil euros que concedemos a uma viatura
de transporte de doentes da Cruz Vermelha Portuguesa
– Delegação Foz do Tejo – Seixal, que trouxe ao município
o presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, num encontro
em que partilhámos novos projetos.
Outro exemplo é o Lar de Idosos de Fernão Ferro, cujo
projeto foi apresentado no dia 29 de fevereiro. Será construído em terreno atribuído e com um projeto financiado
pela autarquia, recebendo um investimento municipal de

No Seixal fazemos a diferença. A diferença na promoção
da qualidade de vida da população, dos mais jovens
aos mais idosos; a diferença nos apoios concedidos
e parcerias estabelecidas com as nossas instituições
e associações, garantindo-lhes as condições para que
cumpram a sua missão.

mais de 1 milhão de euros. A par deste lar, são inúmeras
as obras de beneficiação e qualificação de instalações das
associações de reformados e idosos que temos no terreno
e vamos ainda a apoiar a construção do novo centro de
dia da Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e
Idosos do Casal do Marco, também em terreno cedido pelo
município.
O orçamento da Câmara Municipal do Seixal para 2020
totaliza 105 055 000 euros, superior em 18 por cento ao
proposto para 2019. Isto porque no Seixal apresentamos
há nove anos consecutivos resultados líquidos positivos
nos nossos exercícios financeiros. Nesse sentido, em 2020
podemos canalizar para o investimento público um valor
superior a 25 milhões de euros, dos quais se destacam os
5,5 milhões de euros para a requalificação e ampliação dos
estabelecimentos de ensino do pré-escolar e ensino básico
e os 2,8 milhões de euros para reforço do investimento na
habitação social e ampliação da rede de apoio à 3.ª idade.

No Seixal, batemo-nos por um modelo de desenvolvimento que potencia o investimento público e privado, em
prol das populações.
A distribuição dos impostos que pagamos reparte-se em
partes desiguais, com 85 por cento para a Administração
Central e apenas 15 por cento para as autarquias. O desafio
é garantir mais investimento público do Estado em obras
fundamentais como é o hospital do Seixal.
No Seixal, juntos e em parceria, não desistimos dos nossos sonhos.

Joaquim Cesário Cardador dos Santos
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Destaco ainda...
Mais proximidade à população

Dia Internacional da Mulher

Aeroporto em Alcochete

Este ano iniciámos um novo ciclo de ações de intervenção conjunta, prosseguindo um trabalho contínuo de
valorização dos espaços públicos e de proximidade às
populações. Nestas intervenções, equipas multidisciplinares atuam de modo concertado e intensivo numa dada
localidade, em que eu mesmo e os vereadores estamos
presentes para ouvir e dialogar com a população. Estas
ações acontecem semanalmente às quartas-feiras e aos
sábados, quinzenalmente, e contemplam a realização
diversos trabalhos de manutenção e limpeza.
Ao longo do ano serão abrangidas por estas intervenções
inúmeras localidades em todas as freguesias.

A 8 de março comemora-se o Dia Internacional da Mulher,
assinalando a luta das mulheres pela igualdade de salários
e melhores condições de trabalho e de vida, pelo direito
ao voto, pela igualdade de direitos e de oportunidades.
Uma luta que no nosso país tem espelho na Constituição
da República Portuguesa e que é uma luta por justiça, de
mulheres e de homens, porque não há verdadeira justiça
quando não chega a todos. No Seixal, celebramos este
dia juntos, com todas as mulheres que contribuem para
o desenvolvimento do concelho e que são parte do nosso
projeto autárquico e de prestação de um serviço público
de qualidade. Obrigado a todas.

Ontem foi finalmente realizada uma reunião entre o primeiro-ministro e os municípios afetados pela construção
do terminal aeroportuário do Montijo, em que reiterei a
firme oposição do Seixal à construção desta infraestrutura, fundamentada em posições técnicas de especialistas e
de estudos desenvolvidos.
A proposta dos municípios continua a ser a construção do
aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete, a mais adequada para a população e para o país.
Ficou agendada nova reunião com o Governo para o
próximo dia 17 de março para continuar a debater esta
matéria.
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Por um concelho mais coeso

Câmara Municipal do Seixal
apoia equipamentos sociais
O APOIO à pessoa idosa e
às instituições sociais que prestam um conjunto de respostas
constituem uma das prioridades
de ação da Câmara Municipal do
Seixal, também no que se refere

ao investimento. Fruto do trabalho de parceria com o movimento
associativo de idosos, a autarquia
tem vindo ao longo dos anos a
atribuir terrenos municipais e
apoiar a construção e requalifi-

cação de equipamentos sociais,
nomeadamente lares de idosos
e centros de dia, o que permite
maior qualidade de vida a esta
franja da população.
As associações de reformados,

pensionistas de idosos do concelho prosseguem o seu trabalho
solidário em consonância com
a Câmara Municipal do Seixal:
juntas identificam problemas e
encontram soluções, mas exigin-

143 743,10

26 445

AURPI Arrentela (em curso)

Requalificação da AURPI
de Paio Pires (em projeto)

AURPI do Miratejo
(em curso)

A câmara municipal cedeu à Associação Unitária de
Reformados, Pensionistas e Idosos de Paio Pires o edifício
contíguo às atuais instalações. As obras financiadas pela autarquia do Seixal vão ampliar o espaço e permitir condições de
acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada.
Serão realizados melhoramentos no atual edifício ao nível das
instalações sanitárias, cobertura do edifício e pintura.

A sede encontra-se a ser beneficiada em duas fases de
obra, com a primeira a decorrer, tendo recebido um investimento municipal no valor de 143 743,10 euros, para
substituição da cobertura e conservação de fachadas. A
segunda fase de obra inclui a ampliação da cozinha e da
fachada e a conservação dos terraços norte e poente, estimada em 125 010 euros.

800 000

do sempre que a Administração
Central cumpra as suas obrigações nesta matéria. n

No âmbito do plano de apoio, a autarquia aprovou para a
AURPIA um investimento de 26 445 euros, para substituição da cobertura em fibrocimento. A conclusão da reparação da fachada; substituição do sistema AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado); substituição dos sistemas
de iluminação com recurso à tecnologia LED; pintura interior
e requalificação da cozinha são outras das necessidades
que a autarquia irá apoiar.

500 000

Novo Centro de Dia do Casal
do Marco (em preparação)

Lar de Idosos de Corroios
(em projeto)

O equipamento será construído de raiz num terreno concedido
pela Câmara Municipal do Seixal. O projeto prevê a construção
do centro de dia para 40 utentes e a segunda fase corresponde
ao lar de idosos para 52 utentes e serviço de apoio domiciliário, que fornecerá 60 refeições diárias. Terá uma cozinha,
duas salas de convívio, dois refeitórios, lavandaria, gabinetes
médicos e espaços de estadia. A construção do equipamento
representa um investimento municipal de 800 mil euros.

Em terreno localizado na Quinta de S. Nicolau, o projeto, no
valor de cerca de 4 milhões de euros, prevê que o equipamento tenha as seguintes respostas: 69 utentes na estrutura
residencial para pessoas idosas; 80 utentes no serviço de
apoio domiciliário; e 60 utentes no centro de dia. A Câmara
Municipal do Seixal cedeu o terreno, no valor de mais de 500
mil euros, e irá apoiar a obra.

Unidade de Cuidados
Continuados de Arrentela
(em projeto)
A autarquia já cedeu um terreno para a construção do equipamento, com cerca de 10 mil metros, com um valor superior a 700 mil euros, pelo que falta a linha de financiamento
do Governo para se construir esta unidade social.
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900 000

Centro de Convívio da AURPI
da Torre da Marinha (concluído)
A ampliação do centro de convívio da Associação Unitária de Reformados,
Pensionistas e Idosos da Torre da Marinha criou novos espaços para abrir
40 novas vagas em centro de dia e um serviço de apoio domiciliário para 50
utentes.

61 181

ARPI Fogueteiro (concluída)
A Câmara Municipal do Seixal atribuiu uma verba para a substituição
da cobertura do edifício, no seguimento do apoio já comparticipado
para a reparação dos equipamentos de cozinha e obras no edificado da
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Fogueteiro. O apoio
municipal foi de 61 181 euros.

Sala cheia durante a sessão do Fórum Seixal

Fórum Seixal

Apresentação da obra
do Lar de Idosos
de Fernão Ferro
O PROJETO do Lar de
idosos de Fernão Ferro foi apresentado numa sessão do Fórum
Seixal, que decorreu no dia 29 de
fevereiro, na sede da Associação de
Reformados, Pensionistas e Idosos
de Fernão Ferro (ARPIFF).
Estiveram presentes Joaquim
Santos, presidente da Câmara
Municipal do Seixal, Manuela
Calado, vereadora do Desenvolvimento Social, Américo
Costa, primeiro secretário da
Assembleia Municipal do Seixal,
a Junta de Freguesia de Fernão
Ferro, e Joaquim Raposo, presidente da direção da Associação de
Reformados, Pensionistas e Idosos
de Fernão Ferro (ARPIFF).
Depois da apresentação do projeto, os presentes deslocaram-se
ao terreno onde vai ser construído
o lar, na Avenida 10 de Junho, onde
se procedeu à bênção da placa pelo
padre Rui Simão.

Um projeto de topo

AURPI do Seixal
A Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos do Seixal
beneficiou, nos últimos 9 anos, de um investimento municipal de
1 231 837,34 euros, dos quais 967 841,00 para a construção do lar, e
a cedência de terreno para este equipamento, no valor de 940 440,00
euros. Em dezembro de 2019, foi ainda atribuída uma comparticipação
municipal de 70 567,74 euros para aquisição de equipamentos e remodelação das instalações.

O Lar de Idosos de Fernão Ferro
é um projeto há muito ansiado pelos residentes daquela freguesia e
pela ARPIFF. A Câmara Municipal
do Seixal cedeu o terreno para a
sua implantação e apoiou a instituição no projeto de arquitetura
e ainda com um milhão de euros
para a sua construção.
Sara Trindade e José Carlos Trindade, os arquitetos responsáveis
pelo projeto, revelaram como vai
ser o edifício. Consideram tratar-se
de um «projeto de topo», instalado

O terreno está a ser preparado para se dar início à obra

num «terreno de excelência» cedido pela autarquia, na Avenida 10
de Junho, numa área de 4950 m2.
O Lar de Idosos de Fernão Ferro
terá capacidade para receber 63
residentes e 40 utentes de apoio
domiciliário. Joaquim Raposo espera que este equipamento «seja
uma referência ao nível do concelho» e agradeceu a todos os parceiros da instituição, com especial
destaque para o apoio municipal.
O dirigente acredita que a obra,
que está quase a começar, será
inaugurada em setembro de 2021.
Joaquim Santos falou sobre o
histórico deste processo: «A Carta
Social Municipal estabeleceu os
equipamentos sociais necessários
para o concelho, um deles é este lar
de idosos».
O passo seguinte foi encontrar
um terreno. Inicialmente, a autarquia tinha cedido o terreno na

Avenida 10 de Junho para a instalação da Secção Destacada de Fernão
Ferro dos Bombeiros Mistos do
Concelho do Seixal. No entanto,
considerou-se que esta ficaria
mais bem situada junto à EN378,
perto do futuro hospital do Seixal
e da A2, noutro terreno municipal.
Assim, o terreno na Avenida 10
de Junho foi cedido à ARPIFF, tendo
sido assinado o contrato de cedência entre a câmara municipal e a
associação nas Festas Populares de
Fernão Ferro. Seguiu-se a concretização do projeto, da responsabilidade da ARPIFF, mas com apoio
financeiro municipal.
Sobre o apoio a este equipamento, o autarca lembrou que a primeira responsabilidade de execução
de lares de idosos no país «não é
das associações, nem das câmaras
municipais, mas sim do Governo e
da Segurança Social». n
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Assembleia Municipal do Seixal

Realojamento social e educação
no centro do debate
A PRIMEIRA sessão do
ano da Assembleia Municipal do
Seixal realizou-se no dia 28 de
fevereiro, tendo prosseguido no
dia 3 de março, de acordo com o
regimento do órgão deliberativo
do município.
Na sessão estiveram em destaque a atividade municipal, o realojamento social e a educação.
As questões colocadas pela
CDU incidiram sobre a recolha
de biorresíduos, a situação do
hospital do Seixal e a posição do
executivo sobre o aeroporto no
Montijo.
O BE questionou sobre a retirada de coberturas de fibrocimento das escolas e a elaboração do
Plano Municipal de Habitação. O
PSD quis conhecer as mais-valias
para a autarquia da participação
na Nauticampo. O PAN pediu esclarecimentos sobre o reforço da
fiscalização ambiental. O PS quis
saber se a Simarsul informa a autarquia das descargas efetuadas
na Baía e das intervenções nas
escolas. O CDS questionou a requalificação do parque informático nas escolas e a iluminação na
Avenida Rui Grácio, em Corroios.
O vereador José Carlos Gomes
esclareceu que a falta de iluminação na Avenida Rui Grácio já
foi reportada à EDP. No âmbito da
fiscalização municipal, informou
que o serviço está a ser reforçado
em várias zonas «para um melhor
serviço público».
A vereadora Maria João Macau
esclareceu que as intervenções
nas coberturas em fibrocimento

serão realizadas durante as férias escolares. Relativamente ao
parque informático, informou
que a «autarquia está a equipar
as escolas básicas com 120 novos
computadores».
O vereador Joaquim Tavares
explicou que as descargas na Baía
acontecem excecionalmente durante a manutenção, quando não
é possível conter os afluentes,
ou em caso de avaria. «O procedimento instituído é a Simarsul
comunicar à Agência Portuguesa
do Ambiente e dar conhecimento
à autarquia». Relativamente à recolha de biorresíduos, informou
que a autarquia participa num
projeto pioneiro de recolha seletiva que «abrange 1500 moradias
e se estenderá a restaurantes e
mais moradias».
A vereadora Manuela Calado
falou sobre a Estratégia Local
de Habitação e a elaboração do
Plano Municipal de Habitação
que «está previsto iniciar-se».
O presidente da Câmara
Municipal do Seixal, Joaquim
Santos, referiu que a presença na
Nauticampo promoveu as potencialidades náuticas e turísticas do
município, com a apresentação
dos 12 projetos para a Baía do
Seixal, «no sentido de reforçar o
desenvolvimento do concelho».
Quanto ao hospital do Seixal,
o autarca lamentou que «o prazo para a adjudicação do projeto tenha sido prorrogado, o que
adiará o processo para junho». A
autarquia já enviou pedidos de
esclarecimento à tutela sobre es-

Na sessão foi
aprovada uma
moção sobre
a construção
de uma escola
dos 2.º e 3.º ciclos
do ensino básico
e secundário
em Fernão Ferro,
uma necessidade
urgente
e há muito
identificada
ta matéria. Sobre a construção do
aeroporto no Montijo, Joaquim
Santos afirmou que «a posição do
Seixal é sustentada na avaliação
dos impactos sobre as populações e o ambiente. A melhor opção deve ser o Campo de Tiro de
Alcochete».
A aprovação do procedimento
para aquisição de seis imóveis e
o processo de empréstimo junto do Instituto de Habitação e
Reabilitação Urbana (IHRU),
destinado ao realojamento das
famílias residentes nos lotes 13,
14 e 15 de Vale de Chícharos, foi o
ponto seguinte. Manuela Calado
frisou os constrangimentos com
o processo «extremamente burocrático», e a dinâmica do mer-

cado imobiliário «marcada pela
especulação, afirmando a intenção de «procurar soluções para
realojar as famílias, compromisso assumido em conjunto com o
Governo».
O processo prevê que até 2022
as famílias estejam realojadas
e contempla um investimento
de 15 172 392 euros, dos quais
8 344 815,60 euros assumidos
pela Câmara Municipal do Seixal.
Joaquim Santos adiantou que
«durante mais de uma década
não houve financiamento estatal
para habitação social. No Seixal,
temos um modelo, mas precisamos de ultrapassar um obstáculo
para concretizarmos o realojamento: o preço elevado das casas».
Seguiu-se a aprovação da desafetação de um terreno do domínio
municipal localizado na Quinta
de Vale de Chícharos, o qual servirá para a Criar-T – Associação
de Solidariedade construir uma
creche ao abrigo do PARES –
Programa de Alargamento da
Rede de Equipamentos Sociais.

Documentos aprovados
Os deputados municipais aprovaram um conjunto de 9 documentos:
A moção da CDU pela construção da escola dos 2.º e 3.º ciclos
do ensino básico e secundária na
freguesia de Fernão Ferro, «uma
necessidade há muito identificada» e que «se tornou mais urgente».

A saudação da CDU à Área
Metropolitana de Lisboa (AML),
às autarquias e à Comissão
Executiva da AML pelo trabalho
desenvolvido, que «se espera que
resulte num melhor serviço de
transporte público para as populações.
A saudação da CDU ao Dia
Internacional da Mulher, a evocar
a luta pelos direitos das mulheres
e apelar à população que participe nas comemorações do Dia
Internacional da Mulher.
O voto de pesar pelas vítimas
do nazi-fascismo (nos 75 anos
a libertação de Auschwitz pelo
exército soviético), proposto pela
CDU.
A moção do PS pelo replaneamento e reestruturação do sistema adutor de águas pluviais em
Santa Marta do Pinhal.
A recomendação do PS de adesão à Associação ADAPT.Local.
A moção do PSD pela manutenção e preservação dos equipamentos desportivos municipais.
A recomendação do CDS de
requalificação dos balneários da
Piscina Municipal de Corroios.
O voto de protesto do PAN pela
insistência do Governo na opção
Montijo para o novo aeroporto
completar (de Lisboa).
No período reservado à intervenção a população, os munícipes abordaram o novo aeroporto
de Lisboa; as obras realizadas no
concelho pela câmara municipal;
ambiente, saneamento, segurança, hortas urbanas e o hospital do
Seixal. n
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Joaquim Santos, presidente da autarquia, e Francisco George, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa,
no momento que assinalou a entrega da viatura à Delegação Foz do Tejo
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Os representantes da Câmara Municipal do Seixal e da Delegação
Foz do Tejo da Cruz Vermelha Portuguesa estiveram em reunião

Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação Foz do Tejo – Seixal

Câmara municipal financia nova
viatura de transporte de doentes
A Delegação Foz do Tejo – Seixal funciona no concelho desde 1995. A instituição disponibiliza respostas sociais
e de emergência à população do concelho e conta atualmente com 30 trabalhadores e 48 voluntários, colaborando
em várias iniciativas municipais.
A NOVA viatura de transporte de doentes não urgentes
da Cruz Vermelha Portuguesa –
Delegação Foz do Tejo – Seixal, adquirida com um financiamento de
36 mil euros por parte da Câmara
Municipal do Seixal, motivou uma
visita do presidente da autarquia
à instituição no dia 21 de fevereiro.
Joaquim Santos visitou a delegação da Cruz Vermelha no concelho acompanhado por Joaquim
Tavares, vereador da Proteção Civil
do município, tendo sido recebido
por Francisco George, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa
(CVP), e por Lúcia Costa, presidente da direção da delegação seixalense, entre outros dirigentes,

colaboradores e voluntários da
instituição.
A Delegação Foz do Tejo – Seixal
funciona no concelho desde 1995
e ocupa o edifício da antiga estação de caminho de ferro do Seixal,
recentemente beneficiada com
trabalho de voluntários da instituição. A instituição presta respostas sociais e de emergência e conta
atualmente com 30 trabalhadores
e 48 voluntários, disponibilizando
consultas de osteopatia por estagiários da formação da CVP sob supervisão dos professores.
Aproveitando a ocasião, os eleitos do Poder Local visitaram as
instalações e reuniram-se com os
dirigentes da instituição para co-

nhecerem as necessidades mais
prementes e os projetos que podem ser desenvolvidos em conjunto. Francisco George manifestou
a disponibilidade e vontade de
crescer dentro do concelho, «onde
existe uma relação de cooperação
no interesse de quem habita aqui
no Seixal».
Joaquim Santos enquadrou a
presença da CVP no concelho entre
outras respostas de proteção civil,
lembrando a cobertura da totalidade do território municipal pelos
bombeiros mistos do concelho do
Seixal e de Amora, «com um investimento elevado nos últimos anos
por parte da Câmara Municipal do
Seixal na construção do quartel de

Associação de reformados do Casal do Marco

Autarquia vai apoiar construção do novo centro de dia
O presidente da Câmara Municipal
do Seixal, Joaquim Santos, e a vereadora Manuela Calado, do pelouro do Desenvolvimento Social, estiveram reunidos no dia 26 de fevereiro com a direção da Associação
Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos do Casal do Marco
(AURPICM), para fazer o ponto da
situação relativamente à construção das novas instalações do

centro de dia da associação, em
terreno cedido pela autarquia.
A direção pretende avançar com a
obra no presente ano.
Joaquim Santos assegurou que
a câmara municipal vai apoiar a
obra, a qual tem um valor previsto
de 800 mil euros.
O projeto para o edifício foi desenvolvido pela AURPICM e prevê, numa primeira fase, a construção do

centro de dia, com capacidade para 40 utentes. Numa segunda fase,
o projeto prevê um lar de idosos
para 56 camas e serviço de apoio
domiciliário para 40 utentes e com
capacidade para fornecer 60 refeições por dia.
O equipamento contempla cozinha, salas de convívio, refeitórios,
lavandaria, gabinetes médicos e
espaços de estadia, entre outros.

Os autarcas ficaram a conhecer melhor o trabalho
da Delegação Foz do Tejo – Seixal

Amora e das secções destacadas
de Corroios e Fernão Ferro», manifestando a total abertura para

apoiar «desde as pequenas ações
e projetos às grandes necessidades
e obras». n
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148 750

Pavimentação na Rua Serra de Montejunto

Execução de rotunda na Rua da Indústria

Verdizela

75 000

Obras de pavimentação
A Câmara Municipal do Seixal está a proceder à remodelação da rede de abastecimento de água e respetivos ramais e órgãos de manobra na Verdizela.
À medida que a remodelação vai sendo feita, a autarquia procede à repavimentação
das vias.
Já estão concluídas três fases, que compreenderam pavimentações na Avenida
Pinhal do Caldas, nas ruas Península de Troia, Serra d’Aire, Penedo do Lechim, Serra
de Montejunto, Paúl do Boquilobo e Lagoas de Quiaios, e ainda as travessas Moinho
da Passagem e Moinho da Torre.
Seguidamente, decorre a 4.ª fase, com pavimentação nas rua Lagoa de Albufeira e
Lagoa de Óbidos e na Travessa Moinho do Capitão, terminando assim os trabalhos na
zona oeste da Verdizela, numa extensão total de 18 500 m2.

Repavimentação na Rua Eugénio dos Santos

Casal do Marco

Construção de rotunda e pavimentação
A Câmara Municipal do Seixal está a realizar uma obra na zona do Casal do Marco que
inclui a repavimentação de um troço da Rua Eugénio dos Santos, com início junto ao
viaduto da A2, e a execução de uma rotunda na Rua da Indústria.
A intervenção está prevista no plano de pavimentações para a união das freguesias
do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires e visa a acalmia do trânsito neste local e a
melhoria da segurança da circulação rodoviária.
A autarquia pede a melhor compreensão de todos durante a execução dos trabalhos.

Qualificação do espaço público

Instalação de equipamento de duche
na Praia do Seixal
No âmbito da estratégia de qualificação do espaço público e de valorização da Baía
do Seixal, a autarquia instalou um equipamento de duche na Praia do Seixal para
otimizar as condições para a prática de atividades náutico-desportivas pelo número
crescente de praticantes de modalidades como a canoagem, vela, stand up paddle,
entre outras, nesta zona. Está também prevista a instalação gradual de outros equipamentos do género noutros pontos de acesso à água em toda a zona ribeirinha do
município.

MUNICÍPIO
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200 000

750 000

Sede social estará pronta ainda este ano

Complexo desportivo começa a ganhar forma

Clube Associativo de Santa Marta do Pinhal, Corroios

Construção do complexo desportivo

Prosseguem as obras de construção do Complexo Desportivo de Santa Marta do
Pinhal, entre a Rua António Garibaldi e a Avenida Vieira da Silva, em Santa Marta do
Pinhal.

Associação de Moradores da Quinta da Fábrica,
em Corroios

Construção de nova sede social

A nova sede social da Associação de Moradores da Quinta da Fábrica, na Marisol, está em construção. Trata-se de uma obra realizada com o apoio da Câmara Municipal
do Seixal.
O edifício tem dois pisos e está a ser implantado numa área de 200 m2, junto ao polidesportivo existente.
A conclusão da obra está prevista para abril de 2020.

1 700 000
6 774,28

Balneários do centro de treinos já estão a funcionar

Centro de Treinos do Amora Futebol Clube

Conclusão dos balneários

Estão prontos os balneários do Centro de Treinos do Amora Futebol Clube, no Parque
Municipal do Serrado, em Amora. Foram inclusivamente aprovados com classificação
de excelência pela Comissão de Vistorias da Associação de Futebol de Setúbal.
Trata-se de mais uma infraestrutura deste centro, que inclui um campo de futebol destinado a treinos e bancadas, e ainda a requalificação das zonas envolventes.
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Novos equipamentos no refeitório

Jardim de Infância da Cruz de Pau

Requalificação do refeitório
O Jardim de Infância da Cruz de Pau tem agora no refeitório melhores condições para
as crianças tomarem as refeições.
A intervenção da Câmara Municipal do Seixal incluiu a execução da rede de águas e
esgotos, montagem de bancada com pias de lavagem e máquina de lavar loiça, bem
como instalação de banho-maria.
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Reunião de 26 de fevereiro
Câmara municipal
aprova tomada de posição

Pela valorização do trabalho
e dos trabalhadores
A Câmara Municipal do Seixal aprovou, na reunião de 26 de fevereiro,
uma tomada de posição pela valorização do trabalho e dos trabalhadores enquanto condição essencial ao desenvolvimento.
A autarquia considera que a valorização do trabalho e dos trabalhadores é uma questão central da democracia e do projeto de sociedade e uma componente essencial para o desenvolvimento económico,
social e cultural.
Graças ao trabalho desenvolvido pela autarquia e pelos seus trabalhadores nas últimas décadas, o concelho do Seixal tem vindo a
afirmar-se como um polo de desenvolvimento da região e do país.
Neste contexto, a valorização do trabalho e dos trabalhadores da autarquia tem sido uma constante e um eixo fundamental para a melhoria contínua do serviço público de excelência prestado à população.
A qualificação das condições de trabalho, segurança e saúde nos
locais de trabalho, e a valorização remuneratória dos trabalhadores
têm sido componentes importantíssimas para o aumento da motivação e do serviço público prestado.
Em contrapartida, a autarquia lamenta que o Governo continue na
senda de ignorar as necessidades dos trabalhadores, as carências
ao nível não só das condições de trabalho, mas também do seu poder
de compra.
Com a regularização dos processos de avaliação de desempenho,
1340 trabalhadores da autarquia viram os seus salários valorizados,
resultante da decisão política do executivo municipal ao ter aplicado
a opção gestionária, num investimento de quase 1 milhão de euros.
Acrescente-se ainda que desde 2018 foram admitidos mais 169
trabalhadores na câmara municipal e prevê-se que até 2021 sejam
admitidos mais 224.
Na área da segurança e saúde no trabalho, nos dois últimos anos,
realça-se o reforço da equipa da medicina e da enfermagem no
trabalho, a realização de cerca de 3000 consultas e exames para
a vigilância da saúde dos trabalhadores, aplicação de quase 500
vacinas contra a gripe, e a realização de cerca de 1200 consultas de
psicologia e 370 de apoio psicossocial.
No documento, a Câmara Municipal do Seixal reafirma a solidariedade com a luta dos trabalhadores, pela dignificação e valorização das
suas carreiras e dos salários.
A autarquia reivindica ainda junto do Governo medidas de valorização
do trabalho e dos trabalhadores, designadamente através de aumentos salariais justos e dignos.

Deliberações da Câmara Municipal do Seixal
Presidência
• Tomada de posição: Pela defesa
da valorização do trabalho e dos
trabalhadores, enquanto condição
essencial ao desenvolvimento.
• Ata da reunião ordinária de 12
de fevereiro de 2020. Aprovação.
• Contratação pública. Concurso
público para aquisição de 15001
contentores de 120 litros para resíduos urbanos biodegradáveis, com Radio Frequency
Identification (RFID). Processo
n.º 54/2019. Retificação do caderno de encargos e prorrogação
do prazo para apresentação das
propostas. Ratificação do despacho n.º 424-PCM/2020, de 17 de
fevereiro.
Pelouro do Ambiente,
Bem-Estar Animal,
Serviços Urbanos
e Proteção Civil
• Campanha de adesão à faturação eletrónica e ao débito direto
2020. Aprovação.
• Candidatura POSEUR-03-1911-FC-000136. Recolher para Valorizar. Aprovação do modelo e
algoritmo de cálculo do incentivo
à separação na fonte e à colaboração e participação do munícipe

no processo de recolha seletiva
de resíduos biodegradáveis nos
restaurantes. Aprovação.
• Contratação pública. Concurso
público para aquisição de serviços de limpeza para diversas instalações da Câmara Municipal do
Seixal, com publicação no JOUE.
Revogação da deliberação de adjudicação do Lote 2 (deliberação
n.º 21/2020-CMS de 12 de fevereiro). Adjudicação mediante audiência prévia de interessados.
• Atribuição de 36 talhões de cultivo no Espaço Agrícola do Alto do
Moinho e dos talhões de cultivo
n.º 6, 8, 11, 19 e 20 do Espaço
Agrícola do Soutelo. Abertura de
procedimento.

Pelouro do Desporto,
Obras Municipais, Fiscalização
e Trânsito
• Contratação pública. Concurso
público para a execução da empreitada de requalificação da
Praça Central da Torre da Marinha.
Processo n.º 2019/300.10.001/19.
Acionamento das garantias da obra.
Pelouro da Educação,
Urbanismo e Recursos Humanos
• Programa de apoio a projetos e a
iniciativas escolares 2019-2020.
Adenda. Contratos-programa e comparticipações financeiras.
As deliberações são publicadas na íntegra na ata da reunião, a qual pode ser
consultada em cm-seixal.pt

Quinta da Fábrica, Corroios

2.º aditamento ao alvará
de licença de loteamento
n.º 13/2000 (n.º 4/2020)
Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de
16 de dezembro, com a redação atualizada, torna-se público que a
Câmara Municipal do Seixal emitiu em 23-1-2020 o 2.º aditamento
ao alvará de licença de loteamento n.º 13/2000 (n.º 4/2020), em nome de Filipa Isabel Miranda Maia, na sequência dos despachos n.os
2486/VMJM, de 12-12-2019, e 218/VMJM, de 22-1-2020, relativo
ao loteamento sito em Quinta da Fábrica, freguesia de Corroios, deste
município.
O aditamento referido adita ao alvará e seu aditamento a unificação
dos lotes 230 e 231 num único lote que se designará por lote 230.
Seixal, 31 de janeiro de 2020
O presidente da Câmara Municipal do Seixal
Joaquim Cesário Cardador dos Santos

Comissão Municipal de Proteção Civil

Debate sobre os planos de atuação e de emergência
No dia 20 de fevereiro decorreu uma
reunião da Comissão Municipal
de Proteção Civil, nos Serviços
Operacionais da Câmara Municipal
do Seixal (SOCMS), presidida pelo
vereador Joaquim Tavares, responsável pelo pelouro da Proteção Civil.
Na reunião foi apresentada a nova
cartografia de defesa da floresta,
com a entrega ao corpos de bombeiros de cartografia impressa.

Procedeu-se à apresentação do projeto para a instalação de um centro
municipal de proteção civil no edifício dos SOCMS no primeiro semestre deste ano.
A comissão debateu os procedimentos a adotar pela autarquia no combate à praga da vespa velutina (ou
asiática).
Também foram discutidos os procedimentos e meios disponíveis no

município para enfrentar a possível
pandemia do covid-19.
A comissão foi informada sobre o início do processo de revisão do Plano
Municipal de Emergência.
Finalmente, foi abordada a comemoração do Dia Internacional da
Proteção Civil, que inclui uma exposição de meios no Jardim da Quinta
da Água, em Corroios, no dia 4 de
março.
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FERNÃO FERRO

O ano de 2020 marcou o início de um novo ciclo de
ações de intervenção conjunta que dá continuidade à
valorização dos espaços públicos do concelho, complementando o trabalho desenvolvido diariamente
pelos serviços da Câmara Municipal do Seixal com
vista a tornar o Seixal cada vez mais limpo e aprazível.

PAIVAS, AMORA

Neste novo ciclo, as ações foram reforçadas, pois,
além de se realizarem semanalmente às quartas-feiras, também estão a decorrer, quinzenalmente,
aos sábados.

Joaquim Santos, acompanhado pelos vereadores
da autarquia, visita os locais intervencionados

Limpeza de espaço público

A iniciativa que integra equipas multidisciplinares da
autarquia, compostas por cerca de 50 trabalhadores
e vários veículos, conta com a presença de eleitos e
consiste numa ação intensiva numa área específica,
de modo que sejam resolvidas de uma só vez todas as
questões aí encontradas. São feitas ações de manutenção de espaços verdes, lavagem de contentores,
recolha de monos, reparação de mobiliário urbano,
limpeza e lavagem de ruas, desmatações, desobstrução de coletores e sarjetas e reparação de asfalto e
passeios, entre outras.
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do
Seixal, e os vereadores da autarquia acompanham os
trabalhos e registam as sugestões dos munícipes no
terreno.
O objetivo é abranger todo o território municipal. Na
segunda quinzena de fevereiro, realizaram-se ações
nas Paivas, na Quinta da Marialva e em Fernão Ferro.
As próximas ações realizam-se nas Paivas, Pinhal de
Frades e Cruz de Pau.
Conheça a calendarização para o 1.º semestre em
cm-seixal.pt.

Autarcas e técnicos acompanham os trabalhos

Manutenção das redes viárias

QUINTA DA MARIALVA, CORROIOS

Lavagem de contentores

Autarcas em diálogo com munícipes

Poda de árvores
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Projeto do Plano Educativo
Municipal

Desfiles
de Carnaval
envolveram
4 mil crianças

CERCA DE 4 mil crianças participaram nos
Desfiles de Carnaval que se realizaram no dia 21 fevereiro em todo o concelho. A iniciativa, organizada
pela Câmara Municipal do Seixal e juntas de freguesia, envolveu alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo do
ensino básico da rede pública, particular e solidária e
várias instituições particulares. O projeto Desfiles de
Carnaval integra o Plano Educativo Municipal e pretende que os alunos se divirtam, desfilando com os
trajes dos seus heróis ou com máscaras alusivas aos
temas desenvolvidos na escola com os educadores,
professores, auxiliares e pais, unindo toda a comunidade educativa na celebração do Carnaval.
Os presidentes das juntas de freguesia e vereadores da autarquia acompanharam os desfiles,

sendo que Joaquim Santos, presidente da Câmara
Municipal do Seixal, esteve presente no desfile da
união das freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de
Paio Pires, que decorreu no Seixal.
Na ocasião, o presidente da autarquia referiu: «Os
Desfiles de Carnaval são um projeto educativo que
revela uma outra dimensão da escola pública, que
vai além da aprendizagem, de forma que se promova
também o convívio, se partilhe a alegria e se criem
amizades.» Joaquim Santos fez ainda referência a todos os envolvidos nesta iniciativa: «Queria agradecer
aos pais, educadores, professores e auxiliares por
participarem nesta grande festa que organizamos
para as crianças do concelho em parceria com as juntas de freguesia e as escolas».

Freguesia de Amora
Na freguesia de Amora, o desfile decorreu em torno do Parque Urbano
das Paivas. Teve início na Rua Luís de Camões, passando pela Rua 25
de Abril, Rua Tomás de Almeida e Rua Luís António Verney, entrando
no parque onde a festa continuou depois com música, dança e muita
animação. Joaquim Tavares, vereador da Câmara Municipal do Seixal, e
Manuel Araújo, presidente da Junta de Freguesia de Amora, estiveram
presentes nesta iniciativa.
As crianças representaram as escolas básicas do Fogueteiro, das Paivas, dos Foros de Amora, da Quinta das Sementes, da Quinta do Conde
de Portalegre e o Jardim de Infância da Quinta do Conde de Portalegre.
Participaram ainda os meninos do Centro de Assistência Paroquial de
Amora (CAPA), da Criar-T – Associação de Solidariedade, da ANPAR –
Associação Nacional de Pais e Amigos de Rett e dos infantários Sol da
Primavera, Casinha das Surpresas, Pequenos Gigantes e Helguinhas.
Entre as temáticas abordadas nos trajes das crianças encontravam-se
a terra, florir o Carnaval, tecnologia e artes, os astronautas, a sustentabilidade dos oceanos, água é vida, Charlot, o meu jardim, dominó,
pintura e lego.
Participaram ainda duas associações de reformados da freguesia, que
não quiseram deixar de fazer parte desta grande festa. A Associação de
Reformados e Idosos da Freguesia de Amora e a Associação Unitária de
Reformados, Pensionistas e Idosos de Amora também desfilaram junto
das crianças, a primeira tendo como tema «Os Futuros Candidatos ao
Hospital do Seixal» e os segundos com «As Enfermeiras da AURPIA», a
demonstrar que o Carnaval é para todas as idades.

O vereador Joaquim Tavares esteve presente no desfile da freguesia de Amora

CARNAVAL
5 MARÇO 2020

13

SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 748

Os presidentes da câmara municipal e da união das freguesias acompanharam
o desfile no Seixal

União das freguesias do Seixal, Arrentela
e Aldeia de Paio Pires
O desfile de Carnaval da união das
freguesias do Seixal, Arrentela e
Aldeia de Paio Pires realizou-se no
Seixal.
Joaquim Santos, presidente da
Câmara Municipal do Seixal, José
Carlos Gomes, vereador da autarquia, António Santos, presidente
da União das Freguesias do Seixal,

Arrentela e Aldeia de Paio Pires, e
o seu executivo acompanharam o
desfile.
A concentração foi em frente ao
Parque da Quinta dos Franceses,
com o desfile a iniciar-se na Praça
1.º de Maio e a passar pela Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, Rua
Paiva Coelho, Rua dos Pescadores

Muita animação na zona ribeirinha

Carnaval Trapalhão do Seixal
O desfile de Carnaval Trapalhão do Seixal é já uma tradição. Com o
passar dos anos, tem vindo a ganhar mais participantes e grupos
organizados com fatos a rigor.
Na noite de 24 de fevereiro, a Praça 1.º Maio, no Seixal, foi o ponto de
encontro para uma noite de animação e folia, com desfile pela zona
ribeirinha.
Homens das cavernas, borboletas, homens e mulheres do campo,
o imaginário dos carrosséis franceses, tudo serviu como inspiração
para os fatos de Carnaval. Houve também desfile de motards, insufláveis e a atuação dos Karma Drums.
A iniciativa foi organizada pelo Grupo Motard Paladinos, com o apoio
da Câmara Municipal do Seixal e da União das Freguesias do Seixal,
Arrentela e Aldeia de Paio Pires.

e a terminar no Jardim da Praça
dos Mártires da Liberdade.
O grupo de mascarados reuniu
meninos das escolas básicas e
jardins de infância de Aldeia de
Paio Pires, Casal do Marco, Quinta da Courela, Bairro Novo, Quinta
dos Franceses, Quinta de S. João,
Arrentela, Nun’Álvares e Torre da

Marinha, do jardim de infância da
Associação dos Serviços Sociais
dos Trabalhadores das Autarquias
do Seixal, da Creche Pica-Pau –
Centro Paroquial de Bem-Estar
Social de Arrentela, do Colégio D.
Maria e da CRIAR-T – Associação
de Solidariedade.
A natureza, a viagem das emo-

ções, o jardim, animais em vias de
extinção, a música, a expressão
escrita, dramática e plástica e a
história do Capuchinho Vermelho
foram temas presentes no desfile.
Houve ainda grupos de finalistas,
de arlequins, de modalidades desportivas e de pintores.
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Freguesia de Corroios
O Desfile de Carnaval de Corroios contou com a participação das escolas básicas José Afonso, Miratejo e D. Nuno Álvares Pereira, do Agrupamento de Escolas João de Barros. O desfile
teve início na Escola Básica José Afonso e terminou no Largo do Mercado de Miratejo, mostrando a criatividade da comunidade escolar.
Marcaram presença no desfile membros da comunidade escolar e educativa, bem como
familiares e população que não quiseram perder este momento de alegria e diversão. Maria
João Macau, vereadora da Câmara Municipal do Seixal, e Eduardo Rosa, presidente da Junta
de Freguesia de Corroios, participaram na iniciativa.
A arte: pintura, cultura e tradição, as emoções transmitidas pelos emojis e frutas como uvas,
morangos, laranjas, melancias, peras, bananas e maçãs estiveram entre os temas escolhidos para os trajes carnavalescos.

A vereadora Maria João Macau e Eduardo Rosa, presidente da junta de freguesia,
acompanharam o desfile

Freguesia de Fernão Ferro
Na freguesia de Fernão Ferro, o desfile decorreu no Parque Urbano de Fernão Ferro. Participaram os alunos da Escola Básica da Quinta dos Morgados e ainda os meninos da creche
Bebé a Bordo, do Externato A Casinha Mágica, do Centro Paroquial de Fernão Ferro e do
Jardim de Infância O Nosso Jardim.
Tal como aconteceu em Amora, houve também um encontro de gerações, com os idosos da
freguesia a unirem-se ao desfile, pois a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de
Fernão Ferro também participou na iniciativa.
Em representação da Câmara Municipal do Seixal esteve a vereadora Manuela Calado.
Salvar o planeta, a aprendizagem dos números e das letras, os super-heróis, os palhaços,
os animais da floresta e o universo do Mario Bros foram os temas que inspiraram os fatos
deste ano.
A vereadora Manuela Calado esteve nas celebrações do Carnaval em Fernão Ferro
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1.ª fase da Rede Seixal Wi-Fi abrange 28 locais

População com livre acesso à internet
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DESDE O dia 27 de fevereiro que o concelho do Seixal está
dotado de uma infraestrutura de
rede wireless que permite a todos
os residentes e visitantes do município um acesso gratuito à internet
em alguns equipamentos municipais e na sua envolvente.
A Rede Seixal Wi-Fi foi apresentada no próprio dia 27, na frente
ribeirinha de Arrentela, tendo sido anunciado que nesta primeira
fase serão abrangidos 28 locais
com acesso livre à internet (ver
mapa).
O projeto representa um investimento de 74 177,53 euros e
foi objeto de uma candidatura ao
Turismo de Portugal, contando
com um apoio de 50 mil euros, no
âmbito do acordo de colaboração
estabelecido.
Os locais Seixal Wi-Fi, identificados com sinalética própria (wifi.

cm-seixal.pt), permitem o acesso à
rede no interior de alguns equipamentos municipais, como as lojas
do munícipe, os Serviços Centrais
e o Pavilhão Municipal da Torre
de Marinha, e também nas áreas
exteriores de pontos centrais, como a zona ribeirinha do Seixal e
Arrentela, o coreto de Amora ou o
Largo do Mercado de Miratejo.
O acesso à internet é assegurado
através de um circuito de fibra ótica e o certificado digital garante a
segurança da ligação efetuada.
Para poder aceder ao portal, o
utilizador tem de selecionar a rede
Seixal Wi-Fi (SSID) no seu computador, telemóvel ou equipamento
com sistema wireless, aceitar os
termos e condições de utilização
da rede sem fios Seixal Wi-Fi e fazer login com conta do Facebook
ou e-mail.
O presidente da Câmara Muni-

cipal do Seixal, Joaquim Santos,
anunciou que, a partir desse dia,
os munícipes «podem utilizar o
espaço público, em torno da Baía
e em parques e equipamentos municipais, e ter acesso a wi-fi grátis».
O edil afirmou que se «trata de
uma inovação e mais um serviço
em prol das populações, porque
as novas tecnologias estão cada
vez mais no nosso dia a dia, principalmente no das novas gerações»,
justificando a decisão de colocar
vários equipamentos de acesso
gratuito a wi-fi.
Joaquim Santos sublinhou ainda que o município já está a preparar a próxima fase, «onde vamos
alargar a incidência destes acessos gratuitos a mais locais em todo
o concelho», confirmando que o
Seixal «continua na linha da frente
da modernização e na implementação de novas tecnologias».n

Presidente da câmara reuniu-se com secretária de Estado da Habitação

Dificuldades não travam realojamento
O processo de realojamento de
Vale de Chícharos motivou a reunião entre o presidente da Câmara
Municipal do Seixal e a secretária
de Estado da Habitação que decorreu no dia 17 de fevereiro.
Acompanhado igualmente por
Manuela Calado, vereadora do
Desenvolvimento Social da autarquia, Joaquim Santos apresentou
a Ana Pinho os constrangimentos
que têm sido sentidos pela autarquia, nomeadamente no que respeita à aquisição de habitações

destinadas ao realojamento.
O realojamento de Vale de
Chícharos engloba 234 famílias,
64 das quais já realojadas, e está
a ser feito faseadamente. O processo prevê que até 2022 o total
de famílias residentes no bairro
esteja realojado e contempla um
investimento total de 15 172 392
euros, dos quais 8 344 815,60
euros assumidos pela Câmara
Municipal do Seixal.
O modelo de habitação a custos
controlados com apoios finan-

ceiros a fundo perdido, assente
numa parceria de corresponsabilização social, procura otimizar e
reabilitar o património habitacional do concelho e pôr fim à segregação das populações mais vulneráveis social e economicamente.
Na reunião, Joaquim Santos e Ana
Pinho acordaram na realização de
todas as diligências necessárias
para agilizar e concluir o realojamento das famílias ainda residentes em Vale de Chícharos.

Localização dos pontos de acesso

1. Ecomuseu – Núcleo da Quinta da Trindade
2. Incubadora de Empresas Baía do Seixal
3. Posto de Turismo do Seixal
4. Agência Municipal de Energia do Seixal
5. Assembleia Municipal do Seixal
6. Mundet
7. Fórum Cultural do Seixal
8. Entrada principal dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal (SCCMS)
9. Quinta da Fidalga
10. Ecomuseu – Núcleo Naval
11. Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia do Seixal (CROACS)
12. Pavilhão Municipal da Torre da Marinha
13. Praça Central da Torre da Marinha
14. Biblioteca – Polo de Amora
15. Coreto de Amora
16. Piscina Municipal de Amora
17. Parque Urbano das Paivas
18. Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento
19. Ecomuseu – Núcleo do Moinho de Maré de Corroios
20. Ecomuseu – Extensão na Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços
21. Oficina da Juventude de Miratejo
22. Parque Urbano da Quinta da Marialva / Pavilhão Multiusos da Quinta da Marialva
23. Biblioteca – Polo de Corroios
24. Jardim da Quinta da Água / Galeria Municipal de Corroios
25. Loja do Munícipe de Santa Marta do Pinhal
26. Loja do Munícipe de Paio Pires
27. Cinema São Vicente
28. Loja do Munícipe de Fernão Ferro
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Mais do que garante do futuro, os jovens são o presente

Iniciativas e equipamentos
para a juventude
SÃO MUITAS as iniciativas que a Câmara Municipal do
Seixal promove a pensar nos mais
jovens e outros tantos os equipamentos que mantém, com funcionamento direcionado a esta faixa
da população.
Março Jovem, Aescolamexe, À
Babuja – Festival de Street Art do

Seixal, Drive In Arte, Seixal Férias
e Ações Jovens, programa de
apoios às associações juvenis, são
algumas das iniciativas que todos
os anos a Câmara Municipal do
Seixal dinamiza para os jovens
do concelho. Paralelamente às
iniciativas já emblemáticas, a
autarquia continua a apostar em

novidades como o novo ciclo de
stand-up comedy ou a festa de
final de ano das escolas, assim
como em eventos que já se revelaram apostas ganhas, como a MTV
Sunset Party.
São também muitos os apoios
dados às coletividades e associações que desenvolvem atividades

artísticas, culturais, desportivas,
de formação, educativas ou de lazer vocacionadas para os jovens.
A título de exemplo, refira-se a
recente atribuição de terreno e
apoio financeiro da autarquia à
futura Aldeia do Bombo. A nova
sede da Associação dos Amigos
do Tocá Rufar já recebeu um pri-

meiro investimento de 200 mil
euros e funcionará igualmente
como escola, podendo ainda acolher espetáculos.
No Seixal, mais do que apenas
garante do futuro, os jovens são o
presente. E acontecem já. n

Em funcionamento

CAMAJ

Espaço Arte Jovem

O CAMAJ – Centro de Apoio ao Movimento Associativo Juvenil funciona agora na antiga Escola
Conde Ferreira, na Rua Paiva Coelho, no Seixal. No espaço, os jovens e associações juvenis
podem trabalhar, estudar, realizar ações, formações ou eventos. É também aqui que funciona o
Espaço 58, iniciativa que promove as novas bandas do concelho e convida todos os meses uma
nova formação para dar a conhecer e registar ao vivo a sua música através de atuações ao vivo e
de entrada livre, transmitidas em direto através do Youtube.

Aberto todos os dias úteis das 10 às 20 horas e aos sábados das 10 às 13 horas, o Espaço Arte
Jovem, em Miratejo, acolhe exposições de jovens artistas do concelho, dando uma maior visibilidade aos talentos já consolidados e funcionando como incentivo aos que se encontram a dar os
primeiros passos. Presentemente, conta com uma mostra de trabalhos de Catarina Pereira.

Oficina da Juventude de Miratejo

Armazém 56 – Arte Sx

O equipamento permite a utilização de tecnologias de informação e comunicação, a consulta de
publicações periódicas e o visionamento de audiovisuais, a inscrição em programas e iniciativas
municipais, a obtenção de informações úteis à comunidade, etc.

Embora a sua vocação não seja especificamente o apoio à juventude, o espaço destinado ao
acolhimento de artistas abarca uma amplitude de artes que podem ir da carpintaria, azulejaria
ou tecelagem à serigrafia, pintura e street art, abrindo obviamente a porta aos jovens.

JUVENTUDE
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Em desenvolvimento

Centro Cultural de Amora
Com localização prevista para a Cruz de Pau, o equipamento albergará o Polo
de Amora da Biblioteca Municipal, um auditório e uma galeria, assim como
um Centro de Apoio ao Movimento Associativo Juvenil.

Centro Cultural de Corroios
A música, o teatro e a dança terão um novo espaço neste Centro Cultural de
Corroios, onde será construído um auditório com vocação para produções de
média/grande produção. Neste espaço, também será instalado um polo da
Biblioteca Municipal do Seixal. Grupos informais, bandas musicais ou associações de jovens encontrarão de igual modo um espaço onde desenvolver
atividades, com o novo centro cultural a funcionar em complementaridade
com o Centro de Apoio ao Movimento Associativo Juvenil.

Música, arte urbana, dança, workshops e exposições

Março Jovem 2020
é muita animação
NA TUA escola e um pouco por todo o concelho, este mês é
de Março Jovem, uma iniciativa da
Câmara Municipal do Seixal, desenvolvida em parceria com as associações juvenis e escolas do concelho,
que te vai surpreender com as propostas mais incríveis.
«Tu fazes parte» é o lema desta
edição.

Programa

De 2 a 6 de março
Aescolamexe em Março
Depois de passar pelas escolas secundárias de Amora, Dr. José Afonso
e João de Barros, Aescolamexe em
Março, que inclui atividades desenvolvidas pelas associações juvenis e
de alunos, continua uma digressão
pelas escolas. Prossegue no dia 5 de
março, hoje, na Escola Secundária
Manuel Cargaleiro, e no dia 6
de março na Escola Secundária
Alfredo dos Reis Silveira.
Dia 5 de março, quinta-feira,
às 21.30 horas
Caramel Macchiato –
Pedro Teixeira da Mota
Stand-up comedy
Auditório Municipal
do Fórum Cultural do Seixal

Dia 7 de março, sábado,
das 10 às 19 horas
Seixal Urban Fest
BMX, Parkour, Dança Hip-Hop
Parque Urbano de Fernão Ferro
Entrada livre

Dia 7 de março, sábado, 22 horas
Concerto com Tay e Vado
No âmbito do Seixal Urban Fest
Parque Urbano de Fernão Ferro
Entrada livre

Auditório Municipal de Miratejo
A câmara municipal adquiriu o antigo cinema do Centro Comercial de
Miratejo para construir um espaço cultural. Aqui irá nascer o novo Auditório
Municipal de Miratejo, constituindo um novo espaço onde os jovens poderão
vir a mostrar as suas atividades e projetos.
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Dias 12, 13 e 14 de março,
quinta, sexta-feira e sábado,
das 21.30 às 23 horas
Secretum
Performance e instalação
Quinta da Fidalga, Arrentela
Reservas: secretumreservas@
gmail.com
Entrada livre
Dia 13 de março, sexta- feira
Polivalência
Exposição de Bouba
Espaço Arte Jovem, Miratejo
Corroios

Dia 14 de março, sábado,
das 11.30 às 19 horas
Circus Slackline Park
Parque Urbano da Quinta
da Marialva
Corroios

Dias 14 e 15 de março,
sábado e domingo, 9 horas
Traz Um Amigo 2020
Ruas de Fernão Ferro
Org.: AEP – Grupo 269 Fernão Ferro
Dias 14 e 21 de março,
sábados, das 10.30 às 17 horas
Workshop CV – Caminhos
& Valorização
Oficina da Juventude de Miratejo
Org.: Rato – Associação para a
Divulgação Cultural e Científica
Dia 19 de março, quinta-feira,
21.30 horas
Final do Canta! – Concurso
Interescolas de Talentos
Musicais
Auditório Municipal do Fórum
Cultural do Seixal
Entrada livre
Org.: associações de estudantes
Dia 21 de março, sábado,
22 horas
Throes + The Shine
Concerto
Sociedade Filarmónica União
Seixalense
Entrada livre

Dia 28 de março, sábado,
das 9 às 12 horas
XI Peddy Paper do Agrupamento
719 de Arrentela
Inscrição: 2,50 euros
Info: geral.719@escutismo.pt
Org.: CNE – Agrupamento
719 Arrentela
Dias 28 e 29 de março, sábado
e domingo, das 9 às 23 horas
Hip-Hop Unite – Mundial
Qualifiers
Concerto com Yaya e Favela
Lacroix
Pavilhão Municipal da Torre da
Marinha
Ingresso: 7,5 a 30 euros
(Ticketline)
Org.: Hip-Hop United e Câmara
Municipal do Seixal

Dia 29 de março, domingo,
das 15 às 18 horas
MJ Water Challenge
Zona ribeirinha de Amora
Org.: Associação Naval Amorense,
Clube de Canoagem de Amora
e CNE – Escuteiros Marítimos do
Seixal
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O presidente da Câmara Municipal do Seixal interveio na mesa
de abertura do congresso

O congresso reuniu 200 profissionais da área da saúde

II Congresso Nacional da Associação de Unidades de Cuidados na Comunidade

Governo adia outra vez
o hospital do Seixal

Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, marcou presença no II Congresso Nacional da Associação
de Unidades de Cuidados na Comunidade (AUCC), que decorreu no Seixal, e reiterou que o acesso da população a cuidados
de saúde dignos tem de ser assegurado pelo Governo. Aproveitando a presença da ministra da Saúde no evento, questionou
Marta Temido sobre o hospital do Seixal e a urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta.
O II CONGRESSO Nacional
da AUCC decorreu no dia 28 de fevereiro no auditório dos Serviços
Centrais da Câmara Municipal do
Seixal.
«Uma Associação em Prol da
Comunidade» foi o tema deste encontro que reuniu 200 profissionais da área da saúde de diferentes
pontos do país, entre enfermeiros,
médicos, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, assistentes
técnicos, assistentes operacionais
e técnicos de diagnóstico e terapêutica.
Estiveram presentes neste evento Joaquim Santos, presidente
da Câmara Municipal do Seixal, e
Marta Temido, ministra da Saúde.

Cuidados hospitalares

Na sua intervenção no Congresso Nacional da Associação de
Unidades de Cuidados na Comunidade, Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal,
falou sobre as necessidades do
município em termos de equipamentos de saúde, destacando o
hospital do Seixal, cujo processo
«teve um novo adiamento inexplicável para junho», e sobre a urgência pediátrica do Hospital Garcia
de Orta, que continua encerrada.
Estas foram duas matérias sobre
as quais questionou Marta Temido
durante a sua presença no conce-

lho. Sobre a urgência pediátrica no
Hospital Garcia de Orta, a ministra
respondeu que ainda não existe
uma data para a sua reabertura,
pelo que Joaquim Santos insistiu
«que é cada vez mais urgente o seu
pleno funcionamento» e que as populações dos concelhos do Seixal,
Almada e Sesimbra «continuam a
ser prejudicadas, principalmente
as crianças e suas famílias».
Sobre o novo adiamento da adjudicação do projeto do hospital do
Seixal, por falta de uma entidade
do Estado, a ministra respondeu
que iria analisar a situação. «Da
nossa parte vamos continuar a lutar e a insistir para que a população
do concelho do Seixal tenha o direito à saúde que merece», afirmou o
autarca.

Um olhar atento

No congresso marcaram também presença António Santos
e Manuel Araújo, presidentes da
União das Freguesias do Seixal,
Arrentela e Aldeia de Paio Pires e
da Junta de Freguesia de Amora,
respetivamente, representantes
de diversas instituições do concelho, Alexandre Tomás, diretor
do Agrupamento de Centros de
Saúde Almada-Seixal, José Lima,
presidente da AUCC, e Anabela
Barata, em representação da
Administração Regional de Saúde

de Lisboa e Vale do Tejo.
A AUCC é uma associação multiprofissional, sem fins lucrativos,
que congrega e representa profissionais que integram as Unidades
de Cuidados na Comunidade
(UCC), no âmbito dos cuidados
de saúde primários do Serviço
Nacional de Saúde. O objetivo deste evento foi reunir profissionais
da área para debater temas importantes sobre o trabalho desenvolvido.
Os trabalhos foram iniciados
com o debate Um Olhar Atento sobre a Carteira de Serviços das UCC,
em que foi discutida a necessidade
de normalizar os serviços prestados pelas UCC de forma que não
haja desigualdades.
As intervenções estiveram integradas em três grandes temas:
a gestão da doença, a gestão da
saúde e a intervenção comunitária, abordando assuntos como a
consulta de enfermagem de saúde
mental; novas guidelines de prevenção e tratamento de úlcera por
pressão no domicílio; avaliação
e gestão da dor crónica em cuidados continuados integrados;
preparação para a parentalidade
em meio aquático; competências
parentais; o impacto da nutrição
na qualidade de vida no envelhecimento; diabetes na escola, entre
outros.

Atlas da Saúde
Joaquim Santos explicou que a
Câmara Municipal do Seixal tem
vindo a realizar vários instrumentos para melhorar o trabalho em
termos técnicos na área da saúde: o
Perfil Municipal de Saúde e o Plano
Municipal de Desenvolvimento da
Saúde, ambos concretizados, e a
Carta de Saúde Municipal, que permitirá à autarquia «ter uma opinião técnica fundamentada acerca
da distribuição das unidades de
saúde no município».
O presidente da Câmara
Municipal do Seixal referiu ainda que o Seixal coordena a Rede
Portuguesa de Municípios
Saudáveis, «que reúne 57 municípios que encaram a saúde como
uma das prioridades das populações». Um dos projetos desta
rede é o lançamento do Atlas da

Saúde, realizado em parceria com
a Universidade de Coimbra, com o
objetivo de caracterizar o estado
de saúde e dos seus determinantes
nos municípios que integram esta
rede.
Quanto à transferência de competências na área de saúde para
os municípios preconizada pelo
Governo, o autarca defende um
processo com debate e avaliação
por ambas as partes, a transferência das responsabilidades com os
devidos recursos e a regionalização como «um fator fundamental
na reorganização do Estado».
«Mais do que gerir um centro de
saúde, as câmaras municipais devem sim continuar a trabalhar pela
prevenção da saúde e na promoção
de estilos de vida saudáveis», disse
Joaquim Santos. n

CULTURA
5 MARÇO 2020
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Seu Jorge, Luan Santana e Gustavo Lima já confirmados no VillaMix

Maior festival da lusofonia
do mundo no Seixal
SEU JORGE, Luan Santana,
Gustavo Lima, Alok e Pedro Sampaio são alguns dos nomes que
compõem o cartaz do VillaMix,
festival com lotação para 50 mil
pessoas que decorre no Seixal nos
dias 2 e 3 de outubro. O maior festival de música lusófona do mundo foi apresentado no restaurante
Lisboa à Vista a 19 de fevereiro.
«Para a Câmara Municipal do
Seixal, a realização deste festival
em 2020 assume uma grande importância porque reforça e diversifica a nossa oferta cultural com
uma iniciativa que é única na região, no país e na Europa», explica
Joaquim Santos. O presidente da
autarquia considera que este «é
um evento que dá grande visibilidade ao concelho enquanto destino turístico e de residência e cria
uma atratividade muito forte para
um município que está só a 15 minutos de Lisboa, com uma beleza
única e qualidade de vida ímpar».
Após realizar-se ao longo de
sete anos no Brasil, com cerca de
30 edições por ano em diferentes cidades, o festival estreou-se na Europa em 2018, lotando

duas edições na Altice Arena, em
Lisboa. Contudo, a organização
pretendia um recinto ao ar livre,
similar ao que é comum acontecer
no Brasil, e encontrou na Baía do
Seixal o cenário ideal para a realização do evento.
«No Brasil, o Festival VillaMix é
feito num local aberto, com espaço
para a pessoa ter várias experiências, circular por diferentes áreas
de alimentação e no Altice Arena
não tínhamos essa mobilidade»,
explica o produtor do festival Marcos Araújo. «No Seixal, podemos
proporcionar uma experiência
mais parecida com a que possibilitamos ao público brasileiro»,
assegura ainda.
«Tivemos muita sorte em encontrar o Seixal», complementa
outro dos produtores do VillaMix.
Pedro Neto acrescenta que também foi decisivo na escolha «esse
sítio maravilhoso, na beira do rio
Tejo, essa baía lindíssima de grande beleza natural e com vista para
Lisboa».
O festival promete dois dias
de festa, dois palcos, uma tenda
eletrónica, uma roda gigante, um

O presidente Joaquim Santos e a vereadora Manuela Calado participaram na apresentação do evento

mercado, áreas de restauração
e zona de campismo. O primeiro
dia será destinado a um público menor, num ambiente festivo
mas mais seleto «de festa da floresta», como acontece na edição
de Goiânia, no Parque Urbano
do Seixal. O segundo dia é o das
grandes atuações, para um público maior, que irão decorrer num
palco que já por duas vezes bateu o

recorde do Guiness como o maior
do mundo.
Além de músicos brasileiros,
estão ainda previstas atuações de
artistas portugueses e africanos
que deverão reforçar a vocação lusófona da iniciativa.
O músico Paulo Vintém e a apresentadora Carolina Torres foram
duas presenças conhecidas na
apresentação do VillaMix. «Esta

Baía é fantástica e faz todo o sentido trazer um festival destes para
um espaço assim», acredita Paulo
Vintém. Carolina Torres, que fez a
apresentação pública à imprensa,
refere a esperança «de que os músicos portugueses possam também atuar nas edições do Brasil e
que este festival seja sempre bem
acolhido por cá». n

Pela Rua Fora atuaram no Cinema S. Vicente

Escola de Rock do Seixal

Pela Rua Fora, o projeto que junta a voz e a guitarra de Cláudio Alves à harmónica de Gonçalo
Sousa, subiu ao palco do Cinema S. Vicente no dia 8 de fevereiro. Além dos dois membros da
formação, a atuação contou igualmente com Sebastian Scheriff na percussão.
Capazes de transmitir os mais diversos sentimentos com sonoridades que buscam fundo no
sentir português ou nos ritmos alegres do Brasil, mas também nas execuções mais jazzísticas ou clássicas, os três músicos apresentaram um concerto de características singulares
em que foram constantes os momentos de improvisação e de diálogo musical entre a voz e
os instrumentos.

A Escola de Rock do Seixal apresentou-se no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal no
dia 22 de fevereiro, para um espetáculo de tributo aos Rolling Stones.
Os alunos desta escola foram desafiados a homenagear um músico ou banda do universo rock
nacional ou mundial e escolheram a banda de Mick Jagger. Foram interpretados grandes temas
daquela que é uma das maiores bandas britânicas, tais como «Start Me Up», «Angie», «I Can’t Get
No (Satifaction)», «Simpathy for the Devil» e muitos outros.
A Escola de Rock do Seixal é um projeto da Associação para os Estudos de Rock do Seixal, que
promove o ensino e divulgação da cultura rock.

Diálogo entre voz e instrumentos

Tributo aos Rolling Stones
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O vereador do Desporto, José Carlos Gomes, esteve presente na sessão solene

Centro de Solidariedade Social
de Pinhal de Frades

Gala Frades de Ouro assinala
38.º aniversário da coletividade
O Centro de Solidariedade Social de Pinhal de Frades (CSSPF)
assinalou o 38.º aniversário no dia 15 de fevereiro com mais uma
edição da Gala Frades de Ouro. A iniciativa contou com a presença
de Maria João Macau, vereadora da Câmara Municipal do Seixal,
e foi integrada na comemoração do aniversário da coletividade
que se assinala no dia 13 do mesmo mês. A gala integrou as modalidades e atividades desenvolvidas pelo clube e teve como tema
uma homenagem aos Jogos Olímpicos. Diogo Luís, presidente da
direção do CSSPF, refere que o centro «tem demonstrado que é uma
mais-valia para a nossa localidade, tornando-se cada vez mais um
local de bem-estar social e de mais-valia para quem procura que os
seus cresçam com valores da sociedade».

Centro Cultural e Recreativo
do Alto do Moinho

7.ª Gala Moinhos de Honra
A 7.ª Gala Moinhos de Honra, organizada pelo Centro Cultural e
Recreativo do Alto do Moinho (CCRAM), decorreu no dia 15 de fevereiro. Estiveram presentes Maria João Macau, vereadora da Câmara
Municipal do Seixal, e Maria Luís Valente, em representação da Junta
de Freguesia de Corroios. A gala contou com as atuações da classe
Talentos sem Fronteiras, da Escola de Música Tradicional, da bailarina
Inês Beja e das classes de guitarra e de acordeão. Foram ainda distinguidos os atletas, sócios, dirigentes e técnicos que se destacaram no
ano de 2019, com a entrega dos Moinhos de Honra: Técnico: Tomás
Cruz; Atletas: João Salvado e Victor Talmazan; Cultural: Tiago Morais;
Coletivo: equipa de judo/jiu-jitsu; Sócio: Céu Fernandes; Dirigente:
Rosa Afonso; Mérito do Moinho Sábio: Rafaela Mendes.

Ginásio Clube de Corroios

A missão de continuar
a formar jovens
NASCIDO A 10 de fevereiro de 1946 para implantar na comunidade a prática do desporto,
da cultura e do recreio, o Ginásio
Clube de Corroios (GCC) orgulha-se da sua história construída em
prol da formação da juventude,
constituindo um verdadeiro berço de futebolistas. Atualmente, o
Ginásio aposta nos desportos de
combate, artes marciais, dança e
futebol.
Para celebrar o 74.º aniversário,
o GCC realizou um convívio com dirigentes, associados e convidados
no dia 15 de fevereiro.
O evento ficou marcado pela homenagem a Nelson Ferreira, sócio
e atleta do GCC que faleceu recentemente.
Seguiu-se a demonstração de
hip-hop e breakdance e deu-se início à sessão solene de aniversário,
presidida por João Ribeiros, presidente da assembleia geral do GCC.
Durante a sessão foram entregues os diplomas aos campeões
regionais e nacionais, homenagearam-se os diretores, técnicos e atletas que se distinguiram na última
época desportiva e entregaram-se
os crachás de 25 anos de sócio.
Miguel Godinho, presidente da
direção do Ginásio, afirmou que o
GCC «tem-se unido ao longo de várias gerações e tem-se renovado».
Frisou que nestes 74 anos as direções e os sócios «têm trabalhado
em prol do clube e do desporto».
Propôs que o novo parque de skate
da freguesia seja batizado com o
nome de Nelson Ferreira.
O dirigente agradeceu à Associação de Futebol de Setúbal, «pe-

«O Ginásio Clube
de Corroios
está vivo,
com crianças
e modalidades,
porque
o Poder Local
do concelho
tem ajudado
o clube».

la ajuda ao longo dos três últimos
anos», e à câmara municipal e à
junta de freguesia e concluiu: «Se o
Ginásio Clube de Corroios está vivo
e se ainda temos crianças e modalidades, é porque o Poder Local do
concelho tem ajudado o clube».
Miguel Godinho referiu ainda o
contrato com a empresa Supera,
que irá construir um complexo
desportivo, em terreno cedido pelo
município do Seixal, que «vai ajudar o desenvolvimento do nosso
clube».
Manuel Guerra, presidente
da Assembleia de Freguesia de
Corroios, desejou que o futuro desta casa «possa ser tão prodigioso

como a sua história» e anunciou
que a sessão solene das comemorações do 25 de Abril irá ser feita
no Cineteatro do Ginásio Clube de
Corroios.
O vereador José Carlos Gomes
felicitou o GCC, os que receberam
os diplomas e os homenageados.
Salientou que o GCC está a atravessar uma fase «com algumas
dificuldades, mas está vivo e as
autarquias não deixarão cair o
clube». Nesse sentido, a Câmara
Municipal do Seixal «está a ajudar»
o GCC, reuniu-se recentemente
com a Supera e foram dados paços importantes no âmbito desta
parceria. A empresa já entregou as
peças de correção solicitadas pela
autarquia. O processo está agora
completo e corresponde às exigências técnicas previstas na lei». O autarca disse que «há expectativa de
se emitir a licenciamento muito em
breve. Referiu a «esperança de este
projeto do complexo desportivo
trazer a revitalização ao clube, na
medida em que a Supera irá assumir as dívidas do GCC».
Na mesa da sessão estiveram ainda o jornalista desportivo José Pina
e representantes da Associação
das Colectividades do Concelho do
Seixal, da Associação de Futebol de
Setúbal, da Associação Portuguesa
de Kendo e da Associação de Boxe
de Setúbal.n
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Clube de Canoagem de Amora

Vitória em juniores no Controlo Nacional de Velocidade
O Clube de Canoagem de Amora
(CCA) participou com 36 canoístas no 1.º Controlo Nacional de
Velocidade 2000 metros que se realizou no dia 8 de fevereiro, no Centro
de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho.
Os atletas percorreram 2000 metros, em sistema de contrarrelógio,
naquele que foi o primeiro teste da
nova época. O objetivo desta competição, que contou com a participação de 559 atletas, foi aferir o

nível de preparação e a eficácia do
planeamento de treino durante o
período de preparação geral e apurar os 50 melhores atletas em cada categoria para o Campeonato
Nacional de Fundo.
O CCA conquistou lugares de destaque, salientando-se a vitória de João
Duarte nos juniores masculinos.

Classificações
Infantis masculinos: 8.°, Guilherme Casinha. Infantis femininos:

10.ª, Susana Oliveira.
Juniores masculinos: 1.º, João
Duarte; 4.°, Hugo Martins.
Juniores femininos: 14.ª, Margarida
Frazão.
Cadetes masculinos: 12.º, Duarte
Cerdeira.
Seniores masculinos: 5.º, Bernardo
Raposo; 7.º, Tiago Henriques.
Canoas seniores masculinos: 12.º,
Bruno Magni.
Veteranos femininos: 11.ª, Ana
Valentim.

Margarida Amigo conquistou título de corta-mato no escalão F60

Associação A Natureza Ensina é campeã nacional
A Associação A Natureza Ensina
sagrou-se campeã nacional de corta-mato curto na categoria de veteranos femininos entre 15 equipas
concorrentes. A competição decorreu num percurso com um terreno
particularmente pesado, no Parque
das Abadias, na Figueira da Foz, dia
16 de fevereiro.
Na classificação final, as veteranas
do concelho do Seixal superaram
a prestação das atletas do Linda-a-Pastora Sporting Clube e do
Associação Desportiva e Cultural de

Santo António de Vagos, segundas e
terceiras posicionadas.
Contudo, a prestação do clube na
competição não se limitou ao título coletivo, resultado de boas prestações individuais, com a atleta
Margarida Amigo a conquistar o título de campeã nacional no escalão
F60.
Outras prestações individuais femininas incluíram o 2.º lugar no escalão F65 obtido por Vanda Augusto
e a 3.ª classificação de Sandra
Cruz no escalão F40, a par de ou-

tras posições conquistadas por
Paula Guedes, Clídia Coelho, Linda
Silva, Sónia Freitas, Florbela Barros,
Carla Oleirinha, Paula Simões,
Antónia Jordão, Dina Oliveira e Sofia
Pinheiro.
Por sua vez, os veteranos masculinos tiveram uma participação notável, conseguindo o 6.º lugar entre
37 equipas. Para a classificação
final contribuíram os pódios obtidos no escalão M65 por Fernando
Chamusca e José Amigo, na 2.ª e 3.ª
posição.

Campeonato Regional de Fundo

Clube de Canoagem de Amora
vence prova de velocidade na Baía
O Clube de Canoagem de Amora (CCA) foi o vencedor do Campeonato
Regional de Fundo da Bacia do Tejo, prova organizada pela mesma coletividade, pela Federação Portuguesa de Canoagem e pelo
Conselho Nacional de Arbitragem, que decorreu na Baía do Seixal no
dia 16 de fevereiro.
O clube que conquistou o título de campeão nacional de veteranos
em 2019, terminando o último ano desportivo como a 4.ª melhor
equipa em Portugal, triunfou na classificação coletiva e obteve vários
pódios individuais da prova de velocidade realizada na frente ribeirinha de Amora. Numa competição que contou com 12 equipas, o 2.º
lugar foi conquistado pelo Alhandra Sporting Clube, cabendo a 3.ª
posição a outro clube do concelho, a Associação Naval Amorense.

Sociedade Filarmónica Operária Amorense

Judocas nos lugares cimeiros

A secção de judo da Sociedade Filarmónica Operária Amorense
(SFOA), orientada pelos mestres Neridson Quaresma e Andrey
Kolesnikov, participou com 6 atletas no Open de Benjamins, Infantis
e Iniciados que decorreu no dia 16 de fevereiro, no Pavilhão do
Inatel, em Lisboa. «Formar e preparar o futuro dos judocas» daqueles
escalões era o objetivo fundamental do torneio, organizado pela
Associação Distrital de Judo de Lisboa, que contou com a participação de cerca de 400 atletas de vários clubes da região.
Os judocas da SFOA obtiveram os seguintes resultados:
Miguel Ventura, 2009, +/- 33 kg, 1.º; Afonso Galveia, 2010, +/- 33 kg,
1.º; Santiago Pereira, 2010, 46,4 kg, 1.º; David Soeiro, 2010, 33,2 kg,
2.º; Cristóvão Gonçalves, 2011, +/- 28 kg, 2.º; Tiago Fonseca Santos,
2011, 30,3 kg, 3.º.

22

EM FOCO

SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 748

5 MARÇO 2020

Dia Internacional da Mulher

Dar a conhecer as potencialidades turísticas do concelho

O dia 8 de março – Dia Internacional da Mulher – é assinalado para homenagear as
mulheres que lutaram e as que morreram a lutar pela igualdade de salários e melhores
condições de trabalho e de vida, pelo direito ao voto, pela igualdade de direitos e de oportunidades. Em Portugal, celebrar o 8 de março é também reivindicar a concretização efetiva
de diretos consagrados na Constituição da República Portuguesa.
No Seixal, as comemorações do Dia Internacional da Mulher incluem um convívio para as trabalhadoras da Câmara Municipal do Seixal, promovido pela autarquia e pela
Associação dos Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias do Seixal, no dia 7 de
março, às 12 horas, no átrio dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal.
Inserido das comemorações para o público em geral, decorre nesse sábado, às 21.30
horas, um concerto com a fadista Carminho que apresenta Maria Tour, no Auditório
Municipal.
A ARTES – Associação Cultural do Seixal inaugura, no dia 6, às 16.30 horas, a exposição
comemorativa do Dia Internacional da Mulher 2020, na galeria do Pavilhão Municipal da
Torre da Marinha.
No dia 10, às 15 horas, acontecerá o Encontro Mitos e Verdades sobre a Igualdade de
Género, no auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal, dedicado
primordialmente aos alunos do ensino secundário, sendo inaugurada neste âmbito uma
exposição sobre a mesma temática.
As juntas de freguesia do concelho e o movimento associativo também se associam às
comemorações com a realização de vários convívios desportivos e culturais.

O Seixal vai, mais uma vez, marcar presença na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), aquele que é reconhecido no setor como o evento mais importante na área do turismo em
Portugal e como um ponto de encontro de profissionais. O evento decorre este ano de
11 a 15 de março na Feira Internacional de Lisboa.
A BTL 2020 é um local privilegiado de negócio e contacto entre todos os profissionais
da área do turismo, através da realização de conferências, workshops, encontros empresariais e demonstrações. A BTL é também um espaço onde o público em geral pode
escolher novas soluções e destinos para as férias ou participar no programa de atividades, que engloba música, provas e degustações.
Com esta presença na BTL, o Seixal pretende dar a conhecer as suas potencialidades
turísticas e mostrar porque é um destino diferenciador em relação a Lisboa, sob o lema
«Seixal, Uma Baía no Coração do Tejo».
Os dois primeiros dias do evento são dedicados apenas a profissionais do setor do turismo, mas nos três dias seguintes a BTL abre as suas portas ao público em geral.

Dia 14 de março, no Auditório Municipal

Dia 21 de março, sábado, das 18.30 às 20 horas

Celebrações com várias iniciativas

Mostra Cultural Associativa

O movimento associativo do Seixal é responsável pela formação cultural e desenvolvimento artístico de grande parte da população. A Mostra Cultural Associativa, que se
realiza anualmente, pretende dar a conhecer esse trabalho.
Este ano, a iniciativa decorre no dia 14 de março, sábado, a partir das 15 horas, no
Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, com diferentes artes performativas,
com as coletividades do concelho a apresentar o que fazem na área da cultura.
A mostra inclui ainda uma exposição e venda de materiais da Associação de Artes e
Ofícios do Concelho do Seixal, que estará patente no foyer durante a iniciativa. A entrada
é livre.
A organização é da Câmara Municipal do Seixal e do movimento associativo do concelho.

Atuações
Grupo de Danças e Cantares da Associação de Moradores dos Redondos
Grupo de Cavaquinhos da Associação de Amigos do Pinhal do General
Fado da Casa do Povo de Corroios
Grupo Coral e Instrumental Os Flamingos, do Clube Recreativo e Desportivo das
Cavaquinhas
Rancho Folclórico Honra e Glória de Arrentela
Hip-hop do Independente Futebol Clube Torrense

Seixal na Bolsa de Turismo de Lisboa

Horário
Dias 11 e 12 de março, quarta e quinta-feira, das 10 às 19 horas (para profissionais)
Dia 13 de março, sexta-feira, das 10 às 23 horas (para profissionais) e das 17 às 23
horas (para público em geral)
Dia 14 de março, sábado, das 12 às 23 horas (para profissionais e público em geral)
Dia 15 de março, domingo, das 12 às 20 horas (para profissionais e público em geral)

Estação do Conto dá-lhe histórias
ao pôr do sol

Todos estão convidados para ouvir histórias ao pôr do sol, no âmbito da Estação do
Conto, a nova iniciativa da Biblioteca Municipal do Seixal cujas sessões se realizam no
espaço exterior do Fórum Cultural do Seixal.
No início de cada uma das estações do ano, a atriz e contadora Ana Sofia Paiva convida o público da biblioteca a entrar numa experiência singular, ao trilhar diferentes
caminhos de aprendizagem e partilha, criando vínculos com a comunidade, com o(s)
outro(s), consigo próprios e com o território físico e imaginário onde cada um se posiciona.
O património oral da comunidade é um reservatório de saberes, memórias e palavras
em movimento. Valorizando a cultura tradicional e popular, mobilizamos saberes e razão e conseguiremos preservar a nossa memória coletiva.
Ana Sofia Paiva dedica-se à narração oral dentro e fora de Portugal, cantando e contando.
A Sessão da Primavera da Estação do Conto vai decorrer no dia 21 de março, sábado,
das 18.30 às 20 horas, no espaço exterior do Fórum Cultural do Seixal. A Sessão de
Verão acontecerá a 20 de junho e a Sessão de Outono a 19 de setembro, ao sábado, a
partir das 18 horas.
As sessões são gratuitas e não é necessária inscrição prévia. Compareça!
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Sublinhados: com destino a Setúbal, os restantes terminam em Coina.
Aos dias úteis o comboio das 8.13 horas termina no Fogueteiro

Atendimento Público
da Câmara Municipal do Seixal
O atendimento público dos pelouros da Câmara Municipal
do Seixal é realizado mediante marcação prévia, de segunda a
sexta-feira, das 9 às 17.30 horas, através dos gabinetes
de apoio aos vereadores.

21.30

TELEFONES ÚTEIS
Número Nacional de Socorro
| 112

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

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
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UCSP: Unidade de Cuidados
de Saúde Personalizados
USF: Unidade de Saúde Familiar
Hospital Garcia de Orta – Almada
| 212 940 294
SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148
Linha 65 – Apoio à Terceira Idade
e a Pessoas Dependentes
| 800 208 875
Segurança Social /
/Serviço Local de Amora
| 300 502 502

Câmara Municipal do Seixal
Geral | 212 276 700
Espaço Cidadania | 210 976 220
Posto de Turismo | 212 275 732
Seixal Limpo | 210 976 011
Canil/Gatil Municipal | 210 976 200
Leitura do Consumo de Água
| 800 500 210
Piquete de Águas e Esgotos
| 210 976 000
A partir das 17 horas | 210 976 046
Piquete de Contadores
| 212 276 700
A partir das 17 horas | 210 976 046
Proteção Civil Municipal
| 212 275 681
Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225
Freguesias
Junta de Amora | 212 268 730
Junta de Corroios | 212 535 814
Junta de Fernão Ferro | 215 979 195
União das Freguesias do Seixal,
Arrentela e Aldeia de Paio Pires
| 211 316 223
EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506
Tribunal Judicial da Comarca
do Seixal | 212 274 500
Julgado de Paz | 212 219 200
Conservatória do Registo
Civil do Seixal | 212 271 188
Conservatória do Registo Predial
Cruz de Pau | 212 260 620
Seixal | 212 271 280
Repartição de Finanças
Cruz de Pau | 212 260 760
Seixal | 212 219 710
Centro de Emprego | 212 267 230
TÁXIS
Expresso táxis
| 212 250 265 | 212 250 270
| 968 485 593 | 917 297 278
Coop táxis
| 211 581 132 | 966 781 220
| 932 711 132 | sms: 4901 táxi já
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FARMÁCIAS | MAR | ABR
Serviço permanente
Duarte Ramos
Moura Carneiro
Nova Santa Marta
Além Tejo
Do Vale
Nova Amorense
Nobre Guerreiro
Universo
Flor da Mata
Central de Paio Pires
Abreu Cardoso
Fonseca
Nurei
Romana
Seruca Lopes
Foros de Amora
Fogueteiro
Silva Carvalho
Quinta da Torre
Central da Amora
Vale Bidarra
Do Vale
Novais
Além Tejo
Bairro Novo
Silva Carvalho
Pinhal de Frades
St.ª Marta do Pinhal
Alves Velho
Matos Lopes
São Bento
Pinhal de Frades
Lusitana

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

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

ABREU CARDOSO | R. Cidade Setúbal, 1-B,
Corroios | 212 545 585
ALÉM TEJO | Av. Dr. Arlindo Vicente, 20 A e 20 B
Torre da Marinha | 212 223 736
ALVES VELHO | R. Luís de Camões, 27,
Torre da Marinha | 212 211 132
BAIRRO NOVO | R. da Liberdade, 105-A,
Bairro Novo | 212 220 959
BENTO LINO | Av. de Vale de Milhaços, 34,
Corroios | 212 532 601
BIOTIFAR | R. José Carlos Ary dos Santos, 2-A,
Miratejo | 212 536 351
CENTRAL DA AMORA | R. MFA, loja 22, Amora
| 212 257 108
CENTRAL DE PAIO PIRES | Av. General
Humberto Delgado, 9-11, Paio Pires
|212 210 365
DO VALE | R. da Cordoaria, 5 B,Cruz de Pau
| 212 255 919
DUARTE RAMOS | Centro Comercial Belsul, 11,
Lj. 29, Cruz de Pau | 212 268 930
FLOR DA MATA | Av. 23 de julho, 56
| 213 157 308
FOGUETEIRO | Av. 1.º de Maio, 93 A e B,
Fogueteiro | 212 229 522
FONSECA | Pátio das Artes, 36 loja C8,
Estrada dos Foros de Amora
| 212 259 813
FOROS DE AMORA | Estrada dos Foros
de Amora, 120-A-B | 212 260 579
GODINHO | Largo da Igreja, 51, Seixal
| 212 213 580
HOLON VALE DE MILHAÇOS | R. Alexandre
Herculano, 2 A, Vale de Milhaços | 212 530 256
LUSITANA | Rua João Gil, 2, Arrentela
| 212 277 959
PINHAL DE FRADES | R. Dr. Raul Machado,
lote 52, Pinhal de Frades | 212 244 224
MATOS LOPES | R. 25 de Abril, 20 r/c, Amora
| 212 246 355
MOURA CARNEIRO | RioSul Shopping,
Loja 0.044 A | 212 277 868
NOBRE GUERREIRO | Av. Marcos de Portugal,
20-A, Amora | 212 276 470
NOVA AMORENSE | R. Oliveira Martins, 4-B, 
Paivas | 212 268 818
NOVA SANTA MARTA | Av. Rui Grácio, 84 - A/B,
Santa Marta do Pinhal | 213 462 687
NOVAIS | Av. José António Rodrigues, 89-A,
Aldeia de Paio Pires | 212 225 495
NUREI | R. da Igreja, Lt. 831 A, r/c,
Fernão Ferro | 212 120 384
QUINTA DA TORRE | Av. 25 de Abril, 65,
Torre da Marinha | 212 224 750
ROMANA | R. Gil Vicente, 25, Vale de Milhaços
| 212 546 293
SÃO BENTO | R. Ana Castro Osório, 10-A, Amora
| 212 225 539
SEIXAL | Av. Vasco da Gama, 15, Seixal
| 212 222 658
SERUCA LOPES | Trav. Paz, 4-B, Casal do Marco
| 212 210 369
SILVA CARVALHO | Praceta Emídio Santana,
6 – 6 A | Aldeia de Paio Pires | 210 993 415
SOUSA MARQUES | Av. Luís de Camões, 2,
Miratejo | 212 555 006
ST.ª MARTA DO PINHAL | R. Mário Sampaio
Ribeiro, 7, St.a Marta do Pinhal | 212 255 300
UNIVERSO | Av. 25 de Abril, 60 B, Corroios
| 212 535 084
VALE BIDARRA | R. Luís de Camões, Lt. 350,
Fracção A e B, Fernão Ferro | 212 121 121
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7 de março

TAY e VADO

SEIXAL URBAN FEST
BMX | Parkour | DANÇA
Parque Urbano
de Fernão Ferro

14 de março

CIRCUS
SLACKLINE PARK

Equilíbrio e artes circenses

Parque Urbano da Quinta da Marialva

21 de março

THROES + THE SHINE
Concerto

Sociedade Filarmónica União Seixalense

28 e 29 de março

HIP-HOP UNITE –
MUNDIAL QUALIFIERS

Concerto com YAYA e FAVELA LACROIX
Pavilhão Municipal
da Torre da Marinha

29 DE MARÇO

MJ WATER CHALLENGE
Experimentação de canoagem,
vela e barcos-dragão
Zona Ribeirinha de Amora

ASSOCIAÇÕES
JUVENIS DO CONCELHO

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

32.º Troféu
Atletismo do Seixal
5 a 19 de março

Todos os anos, o município do Seixal reconhece os atletas que se destacaram nas provas
de estrada, pista e corta-mato, integradas no Troféu de Atletismo do Seixal.
Em 2019, realizaram-se 22 provas organizadas pelo movimento associativo concelhio,
com o apoio da câmara municipal, juntas de freguesia e outras instituições públicas ou
privadas.
Este ano, a cerimónia de entrega de prémios do 32.º Troféu de Atletismo do Seixal é no
dia 15 de março, domingo, 17.30 horas, no auditório dos Serviços Centrais da Câmara
Municipal do Seixal.
O troféu faz parte dos Jogos do Seixal e contempla uma classificação anual individual e
coletiva, nos diferentes escalões, de benjamins até veteranos.

DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA

O projeto incentiva a prática desportiva e uma competição saudável para toda a
população, num concelho em que o lema é «Desporto para Todos»!

SBM 748
5 de março de 2020

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

Cores
e texturas
africanas
no Seixal

A luz, as cores quentes e as texturas africanas nas telas a óleo da pintora Emília Morais
vão estar no Seixal, a partir de 7 de março e até 9 de abril, na Galeria de Exposições
Augusto Cabrita.
É a quinta vez que o Seixal recebe a obra da pintora, a propósito da qual escreveu A.
Alves Pereira: «Cada quadro proporciona uma visão única da Natureza no seu estado
mais puro e primitivo e é esta rara capacidade de traduzir em flashes instantâneos
momentos fulcrais da vida natural, caracterizando assim a sua essência primordial, que
a pintora felizmente compartilha connosco.»
Emília Morais participou em diversas exposições coletivas em Portugal e no estrangeiro
(Espanha, Bélgica, Japão – Sakai e Tóquio –, Coreia e Macau).
A pintora recebeu o 2.º Prémio Novos Valores da Cultura, da Secretaria de Estado da
Cultura, Mosteiro dos Jerónimos, em 1988, e a Menção Honrosa no Salão Primavera,
Galeria de Arte do Casino Estoril, em 1989.
Está representada em câmaras municipais (como a do Seixal), entre outras instituições,
e coleções particulares em Portugal e no estrangeiro.

O Março Jovem está aí e tu fazes parte! Um programa intenso durante todo o mês,
recheado de propostas incríveis para a juventude, nas escolas e em vários locais do
concelho!
Música, arte urbana, dança, concertos, atividades radicais, workshops e exposições.
Destaque para o Seixal Urban Fest, no dia 7 de março, sábado, no Parque Urbano de
Fernão Ferro.
Das 14.30 às 18 horas – BMX, Parkour, Dança Hip-Hop.
Às 22 horas – Concerto com Tay e Vado.
Entrada livre.
Mas há muito, muito mais! Programa completo disponível no site cm-seixal.pt e nas
redes sociais da autarquia.

7 mar. sábado

13 mar. sexta

Das 10 às 19 horas

Das 16 às 17.30 horas

Março Jovem 2020
BMX, parkour, dança hip-hop
Entrada livre
Parque Urbano de Fernão Ferro

Ateliê . Crianças dos 3 aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

_______

Seixal Urban Fest

_______

Prendas e Prendinhas –
Dia do Pai

_______

17.30 horas

Ténis de campo
Clube Desportivo e Recreativo
Águias Unidas

_______
17.30 horas

Comemoração do
Dia Internacional da Mulher
Música . M/ 6 anos . Ingresso: 12 euros
Auditório Municipal do Fórum Cultural
do Seixal

14 mar. sábado

Concerto com Tay e Vado

Artes marciais
Org.: Centro Cultural e Recreativo do Alto
do Moinho
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho

_______

Das 9 às 18 horas

V Taça AKGP
_______

Das 9 às 19 horas

Seleções Regionais
Masculinas

Andebol
Centro de Solidariedade Social de Pinhal
de Frades

_______

Das 9.30 às 17 horas

Torneio Marvel Taekwondo

Atuação das bandas: Rui T & The Road Band
(Vila do Conde) | SemprAleste (Cascais) |
Sleepwalker’s (Lisboa)
Cineteatro do Ginásio Clube de Corroios –
Bar Hollywood Spot

8 mar. domingo

Org.: Clube Desportivo e Recreativo
Águias Unidas e Federação Portuguesa
de Taekwondo
Clube Desportivo e Recreativo Águias Unidas

CV – Caminhos &
Valorização

Março Jovem 2020
Workshop
Org.: Rato – Associação para a Divulgação
Cultural e Científica
Oficina da Juventude de Miratejo

Como Elaborar Projeções
Financeiras?

Cafés Temáticos – Oficinas Empresariais
Workshop . Gratuito . Inscrição (6)
Micro e pequenas empresas e pessoas com
uma ideia de negócio
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara
Municipal do Seixal

19 mar. quinta
_______

Das 10 às 12 e das 14.30 às 16.30 horas

Uma Prenda para o Pai
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

_______

21.30 horas

Final do Canta! – Concurso
Interescolas de Talentos
Musicais
Março Jovem 2020
Entrada livre
Auditório Municipal
do Fórum Cultural do Seixal

______

De março de 2020 a março de 2022
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas
e das 14 às 17 horas
Sábado e domingo, das 14 às 17 horas

Concerto com os Dva! (Seixal)
M/ 12 anos . Ingresso: 5 euros
Org.: Animateatro
Espaço Animateatro, Amora
22 horas

XXV Festival de Música
Moderna de Corroios
2020 – 2.ª Sessão

_______

_______

Fragatas no Seixal
Exposição temporária
Nucleo Naval

_______

6 e 13 de março, 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

10 horas

_______

Atletismo
Org.: Zatopeques de Fernão Ferro e União
Recreativa Juventude de Fernão Ferro
Ruas de Fernão Ferro

3.ª Prova de Apuramento
Regional | Vela Classe Opti
mist

14.º Grande Prémio
de Fernão Ferro

17 horas

Das 10.30 às 17 horas

_______

Das 9.15 às 13.15 horas

e ainda…
5 a 19 mar.

_______

______

18 mar. quarta

10 Anos Depois...

15 mar. domingo

Março, Mês Cargaleiro
Oficina de desenho . Inscrição (5)
Jardim da Quinta da Fidalga

Org.: Associação Náutica do Seixal
Praia do Seixal

Voleibol
Org.: Clube de Praticantes de Voleibol
Lobatos Volley
Pavilhão Desportivo Escolar Pedro Eanes
Lobato

______

21.30 horas

Desenhar para Conhecer a
Quinta da Fidalga: na Fonte
das Sereias, a Olaia

Das 10 às 13 horas

Aula Aberta de
Canoagem

Campeonato Nacional
Sub-21 | LBV x AJM

Oficina de construções, criações e outras
diversões para pais e bebés dos 12 aos 23
meses
Inscrição (3)
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

_______

Das 10 às 12 horas

17 horas

E Se... Fôssemos os
Melhores Inventores do
Planeta?

Atuação das bandas: The Town Bar (Cartaxo)
| Democrash (Lisboa) | Persona 77 (Montijo)
Cineteatro do Ginásio Clube de Corroios –
Bar Hollywood Spot

___________________________

__________________________

IX Mostra Cultural
Associativa

VII Torneio da Primavera
Sub-14

_______

XXV Festival de Música
Moderna de Corroios
2020 – 1.ª Sessão

______

15 horas

Das 15 às 17 horas

21.30 horas

		

Março Jovem 2020
Equilíbrio e artes circenses
Parque Urbano da Quinta da Marialva

_______

Oficina de expressão corporal para pais
e bebés dos 24 aos 36 meses
Inscrição (3)
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

Março Jovem 2020 – Seixal Urban Fest
Entrada livre
Parque Urbano de Fernão Ferro

Circus Slackline Park

M/ 6 anos . Entrada livre
Org.: Câmara Municipal do Seixal e movimento associativo
Auditório Municipal do Fórum Cultural do
Seixal

E Se... Fôssemos
os Melhores
Dançarinos, Bailarinos
e Bailantes
do Universo?

Carminho – Maria Tour

______

Das 11.30 às 19 horas

Campeonato Nacional
Sub-21 | LBV x LSC

Voleibol
Org.: Clube de Praticantes de Voleibol
Lobatos Volley
Pavilhão Desportivo Escolar Pedro Eanes
Lobato

_______

17.30 horas

Cerimónia de Entrega
de Prémios do 32.º Troféu
de Atletismo do Seixal

Auditório dos Serviços Centrais da Câmara
Municipal do Seixal

7 e 8 março, sábado e domingo
Das 12 às 17 horas

Org.: Associação Náutica do Seixal
e Associação Regional de Vela do Centro
Baía do Seixal e Praia do Seixal

_______

De 7 de março a 9 de abril
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas

Africor

Exposição de pintura de Emília Morais
Inauguração no dia 7 de março,
sábado, às 16 horas
Entrada livre
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

_______

_______

Arca de Histórias

Traz Um Amigo 2020

7 e 14 de março, sábado
16.30 horas

14 e 15 de março, sábado e domingo
9 horas

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

_______

Área de Participação
do Seixal

Campeonato
Regional Sub-18

_______

_______

_______

A Essência da Cor

600 Anos de Moagem
no Moinho de Maré
de Corroios

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

Março Jovem 2020
Org.: AEP – Grupo 269 Fernão Ferro
Ruas de Fernão Ferro

_______

______

Exposição de Manuel Cargaleiro
Entrada livre
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

14 e 15 de março, sábado e domingo
Das 9 às 23 horas

8 e 15 de março, domingo
10 horas

Várias atividades desportivas
Parque da Quinta dos Franceses
11 e 18 de março, quarta-feira
Das 15 às 17 horas

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

_______

12, 13 e 14 de março, quinta, sexta-feira e
sábado
Das 21.30 às 23 horas

De 17 a 20 de março
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 ou das
14.30 às 16.30 horas

À Descoberta de Uma
Máquina a Vapor

Barcos, Memórias do Tejo

Visita . Grupos . Inscrição (1)
Extensão na Fábrica de Pólvora de Vale
de Milhaços

Exposição de longa duração
Núcleo Naval

_______

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

Dos 8 aos 18 anos . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

_______

______

De 13 de março a 8 de abril
De terça a sexta-feira, das 10 às 20 horas
Sábado, das 10 às 13 horas

Hoje Sou… Bibliotecário!
_______

_______

Fotografias de Coleção

Visitas à Biblioteca
Municipal

Até 14 de março
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas
Exposição coletiva . Entrada livre
Galeria Municipal de Corroios

De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas

Inscrição (3)
Biblioteca Municipal do Seixal

----------------------------EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA

FRAGATAS
NO SEIXAL

De terça a sexta-feira, às 10.30 e 16.30 horas

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

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

_______

______

O Grande e Ruim Graou,
de Ingrid Chabbert – Hora
do Conto
Amigos Improváveis –
Ateliê complementar
à Hora do Conto

Brincar Livre

Março Jovem 2020
Performance-instalação
Entrada livre . Inscrição (7)
Quinta da Fidalga

Março Jovem 2020
Exposição de Bouba
Entrada livre
Espaço Arte Jovem

Exposição de longa duração
Moinho de Maré de Corroios

Ténis de campo
Clube Recreativo e Desportivo
Brasileiro-Rouxinol

Secretum

Polivalência

De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas
e das 14 às 17 horas
Sábado e domingo, das 14 às 17 horas

Fragatas
no Seixal

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

À Descoberta da Prensa
de Gutenberg

Visita . Grupos . Inscrição (1)
Extensão no Espaço Memória – Tipografia
Popular do Seixal

Visitas Acompanhadas ao
Ecomuseu Municipal

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

Exposição temporária
Núcleo Naval
do Ecomuseu Municipal
do Seixal, em Arrentela
Uma oportunidade para conhecer as fragatas, um dos
diversos tipos de barcos que navegaram no estuário do Tejo
até meados do século XX.
É também apresentada a história da fragata Cravidão, de que
resta a sua ruína na zona de maré junto ao Núcleo Naval, e
uma reconstrução virtual desta embarcação.
Terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas e das 14 às 17 horas.
Sábado e domingo, das 14 às 17 horas (até 31 de maio).

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.ludoteca@cm-seixal.pt
4) Inscrição: 210 976 100 | biblioteca.seixal@
cm-seixal.pt
5) Inscrição: 212 275 785 | arte.se@cm-seixal.
pt
6) Inscrição até dois dias antes da data da
sessão: desenvolvimento.economico@cm-seixal.pt
7) Inscrição/reservas: secretumreservas@
gmail.com

MARÇO 2020 – MARÇO 2022
NÚCLEO NAVAL, ARRENTELA
COM APRESENTAÇÃO DA RECONSTRUÇÃO VIRTUAL DA FRAGATA CRAVIDÃO

Contactos: 210 976 112 ou ecomuseu.se@cm-seixal.pt

_______

Contactos e informações
em cm-seixal.pt

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

Desenhar flores e fontes
na Quinta da Fidalga
----------------------------

Oficina
para pais
e bébés
na biblioteca municipal

Os jardins da Quinta da Fidalga vão receber uma oficina de desenho em que todos podem
participar, designadamente famílias com crianças a partir dos 10 anos de idade.
Desenhar para Conhecer a Quinta da Fidalga: na Fonte das Sereias, a Olaia é a atividade
proposta para o dia 14 de março, sábado, das 10 às 13 horas, uma atividade no âmbito da
celebração Março, Mês Cargaleiro.
Nesta oficina, a inspiração para os registos no caderno será a cor peculiar da flor da olaia.
Mas também a fonte das sereias tem as suas cores marcadas pela passagem do tempo e
umas formas curvas, harmoniosas, bonitas para desenhar.
Com a colaboração da formadora Manuela Rolão.
Inscreva-se para participar. Contactos: 212 275 785 ou arte.se@cm-seixal.pt.
.

A Biblioteca Municipal do Seixal tem duas iniciativas novas para os mais pequenos,
acompanhados pelos pais.
Já no dia 7 de março, sábado, às 17.30 horas, acontece a oficina de expressão corporal
para pais e bebés, dos 24 aos 36 meses: E Se... Fôssemos os Melhores Dançarinos,
Bailarinos e Bailantes do Universo?.
No sábado seguinte, à mesma hora, realiza-se E Se... Fôssemos os Melhores Inventores
do Planeta?, uma oficina de construções, criações e outras diversões para pais e bebés,
dos 12 aos 23 meses.
A orientação técnica das oficinas é da responsabilidade da Associação Acrescer.
A participação nas duas atividades é gratuita, apenas sujeita a inscrição, através de um
dos contactos: 210 976 100 ou biblioteca.ludoteca@cm-seixal.pt.

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

-------------------------------------------------------Biblioteca Municipal do Seixal
Quinta dos Franceses, Seixal
T. 210 976 100
Núcleo de Amora
Largo da Rosinha, Amora
T. 210 976 165
Núcleo de Corroios
Rua 1.º de Maio 13, Corroios
T. 210 976 180
-------------------------------------------------------Centro de Apoio ao Movimento
Associativo Juvenil
Rua Paiva Coelho 34, Seixal
T. 212 275 674

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

Provas de vela na Baía
A Baía do Seixal vai estar ainda mais animada no fim de semana de 7 e 8 de março, com
a realização da 3.ª Prova de Apuramento Regional / Vela Classe Optmist.
A competição de vela é organizada pela Associação Náutica do Seixal e Associação
Regional de Vela do Centro, com o apoio da Câmara Municipal do Seixal e União das
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires.
Vão estar a disputar o apuramento regional de vela, classe optmist, os atletas dos
escalões de juvenis e infantis.
Não perca a oportunidade de acompanhar o desenrolar da prova, pois este evento
desportivo constitui sempre um fantástico espetáculo sobre as águas do rio Tejo.

7 e 8 de março, sábado e domingo | das 12 às 17 horas | Baía do Seixal

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

