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Município do Seixal reforça serviço 
de abastecimento de água
Novo Centro Distribuidor de Água 
 de Fernão Ferro em funcionamento

A câmara do Seixal reforçou a qualidade do serviço de abasteci-
mento de água, com a construção do novo Centro Distribuidor de 
Água de Fernão Ferro. O equipamento, fruto de um investimento 
de cerca de dois milhões de euros, permite passar de uma ca-
pacidade instalada de 700 metros cúbicos para 6700 metros 
cúbicos, o que garante que Fernão Ferro tenha a maior reserva 
de água por habitante do concelho do Seixal. 7
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Serviços públicos do Estado e da autarquia mais próximos das populações

Loja de Cidadão do Seixal
abre dia 6 de setembro
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Aposta do Seixal
no ambiente 
distinguida

As políticas ambientais do Seixal 
foram reconhecidas internacio-
nalmente, através de um prémio 
atribuído à Area Metropolitana 
de Lisboa.
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Criação 
de NUT II e III

A Câmara Municipal do Seixal 
juntou-se a outras 70 entidades 
que alertam o Governo para a 
perda de fundos europeus e que 
exigem mudanças.

Desconcentra 
trouxe artes de rua 
ao concelho

A 2.ª edição do Desconcentra 
decorreu no mês de julho, em to-
das as freguesias do concelho. A 
iniciativa trouxe um conjunto de 
espetáculos de artes contempo-
râneas na rua, com propostas 
artísticas originais para vários 
públicos, desde peças infantis a 
performances para adultos.
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Roteiro «entre.ruas» 
no Fogueteiro apoia 
comércio local

Apoiar e dinamizar o comércio 
local e tradicional é o objetivo do 
roteiro de compras e lazer «entre.
ruas». A sua 7.ª edição, dedicada 
ao Fogueteiro, teve uma adesão 
de 70 por cento dos comercian-
tes identificados e foi apresenta-
da no dia 2 de agosto. 

 

Considerada uma referência no panorama desportivo 
concelhio e nacional, a Seixalíada prepara a sua 38.ª 
edição com a certeza de que continuará a crescer e a 
impulsionar o desporto para todos no município do Seixal.
A 38.ª Seixalíada inicia-se no dia 18 de setembro, a partir 
das 15.30 horas, com a Festa de Abertura, que se realiza 
pela primeira vez no Parque Urbano do Seixal.
A Festa de Abertura engloba diversas atividades, como 
aulas abertas e demonstrações de dança, ginástica e 
artes marciais, bem como futebol, jogos tradicionais e o 
#peddyseixaliada, para realizar em família.
A Seixalíada pretende retomar a atividade desportiva nos 
seus moldes normais, sempre em segurança, contando 
já com mais de 60 modalidades previstas. 
Ao longo das suas quatro semanas, a Seixalíada contem-
plará torneios, aulas abertas e demonstrações das várias 
modalidades individuais e coletivas, atletismo, andebol, 
artes marciais, atividades gímnicas, atividades náuticas, 
basquetebol, canoagem, ciclismo e cicloturismo, dança, 
desportos de aventura e ar livre, futebol, jogos tradicio-
nais, natação, ténis de campo, ténis de mesa, voleibol e 
xadrez.
A Festa de Encerramento da 38.ª Seixalíada será no 
Parque Municipal do Serrado, no dia 16 de outubro, a 
partir das 15.30 horas.
A Seixalíada é organizada em parceria pelo movimento 
associativo, Câmara Municipal do Seixal, juntas de fre-
guesia e escolas. 

Festa de Abertura da 38.ª Seixalíada:
18 de setembro, no Parque Urbano do Seixal

18 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO 2021

U
M

 P
RO

JETO SINGULAR

UMA FORÇA C

OLE
T

IV
A

�������

Pág. 4



 AGOSTO 2021   SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 766

EDITORIAL     3

Depois da pandemia, 
prosseguir o caminho 
de desenvolvimento 

celho do Seixal presta um serviço inestimável na promo-
ção da dádiva de sangue, pelo que a Câmara Municipal 
do Seixal cedeu novas instalações para o seu funciona-
mento. O Clube de Ciclismo de Aldeia de Paio Pires tem 
feito um extraordinário trabalho na formação desportiva 
dos jovens e conta agora com mais espaço para a sua 
atividade.
Outro momento a destacar foi o lançamento do roteiro 
«entre.ruas», dedicado ao Fogueteiro, que constitui uma 
iniciativa da autarquia de promoção e apoio ao comér-
cio tradicional e local. Outras medidas municipais nesse 
sentido foram a realização da campanha Comércio Local 
à Sua Porta ou a isenção das taxas de ocupação do es-
paço público.
Ao nível regional, também há novidades. O Município do 
Seixal foi uma das 71 entidades da região que assinou 
uma carta aberta dirigida ao primeiro-ministro que insta 
à criação de uma NUT II e NUT III autónomas para a pe-
nínsula de Setúbal. Com a extinção da NUT da península 
de Setúbal, acabamos por receber menos fundos estru-
turais da União Europeia do que aqueles a que teríamos 
direito, com consequências na redução do investimento 
público e privado na península de Setúbal.
Mais positiva foi a notícia de que o Plano Metropolitano 
de Adaptação às Alterações Climáticas da Área Metropo-
litana de Lisboa (AML), da qual o Seixal faz parte, venceu 
a terceira edição dos Mediterranean Climate Change 
Adaptation Awards, na categoria «Conceção, Implemen-
tação e Monitorização de Políticas Públicas», tendo sido 
distinguido entre cerca de 50 projetos de 16 países.
O Seixal tem realizado um grande trabalho na área am-
biental, com vista à mitigação das alterações climáticas, 

O novo coronavírus veio alterar a forma como vivemos e 
obrigou-nos a confinamentos inesperados. Agora, é altu-
ra de preparar o regresso à normalidade, sem descurar a 
prevenção, e continuar a apostar na vacinação. 
No Seixal, é isso que temos feito.Os três centros de va-
cinação continuam a trabalhar em pleno e as atividades 
voltaram a realizar-se com toda a segurança. A prova de 
que há confiança na organização municipal é a adesão 
às iniciativas municipais de cultura, desporto e lazer que 
temos realizado.
O Desconcentra trouxe espetáculos ao ar livre em todos 
os fins de semana do mês de julho, com espaços lotados 
para assistir às mais variadas artes contemporâneas de 
rua. 
Em agosto, tivemos o Verão no Parque, que dinamizou 
o Parque Urbano do Seixal, com cinema, música, ativi-
dades desportivas e mercado local, e a iniciativa Este 
Verão na Fidalga, com cinema, teatro, oficinas e música 
na Quinta da Fidalga. Houve ainda concertos de verão 
em várias freguesias e o Seixal Férias, que proporcionou 
a crianças e jovens do concelho a ocupação dos tempos 
livres.
Continuámos a realizar eventos nas salas de espetá-
culos, com lotação limitada, mas aproveitámos o bom 
tempo para apostar nos excelentes espaços que temos 
para proporcionar à população e aos visitantes um verão 
divertido e em segurança.
Também gostaria de destacar outros momentos impor-
tantes na vida municipal. No final de julho, foram dispo-
nibilizadas duas novas sedes para o movimento associa-
tivo.
A Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Con-

Joaquim Cesário Cardador dos Santos 
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Autarquia implementa 
estacionamento gratuito 
nos Foros de Amora
A Câmara Municipal do Seixal assinou com a Ferta-
gus, no dia 30 de agosto, o protocolo relativo à utiliza-
ção de um parque de estacionamento na estação de 
comboios dos Fotos de Amora, com capacidade para 
854 lugares, para colocar ao serviço da população de 
modo gratuito.
A questão da mobilidade tem sido uma nossa preocu-
pação, designadamente no que concerne ao ambiente 
e ao aumento da qualidade de vida dos munícipes, te 
pro isso temos vindo a desenvolver um conjunto de 
ações com vista a melhorar a circulação e reduzir o 
estacionamento ilegal de viaturas. 

Verão no Parque recebeu 
37 500 visitantes

Entre os dia 6 e 22 de agosto a iniciativa Verão no 
Parque recebeu 37 500 visitantes  que usufruíram do 
vasto conjunto de atividades culturais, desportivas e 
de lazer que decorreram no Parque Urbano do Seixal, 
constituindo um enorme sucesso. Tratou-se de mais 
uma aposta da Câmara Municipal do Seixal direciona-
da para as famílias e a população em geral, de modo 
a disponibilizar um magnífico espaço ao ar livre, com 
uma vista espetacular sobre a nossa baía e sobre Lis-
boa, com animação diária de manhã à noite, incluindo 
propostas para todos os gostos, onde não faltou a ofer-
ta gastronómica e o artesanato.

Recordar as vítimas 
de Hiroxima e Nagasáqui

Recebi no concelho o embaixador do Japão em Por-
tugal, Ushio Shigeru, e juntos plantámos uma olivei-
ra, símbolo da paz, no Jardim da Paz, na Cruz de 
Pau, e inaugurámos um memorial de homenagem 
às vítimas de Hiroxima e Nagasáqui.
Foi um momento simbólico de grande significado 
que nos lembra uma das maiores tragédias da hu-
manidade, que não pode voltar a acontecer. 

Destaco ainda...

que são uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. 
Um dos indicadores é o facto de, entre 2007 e 2018, 
termos diminuído, no concelho, as emissões de CO2 em 
cerca de 36 por cento. 
Outro marco da vida municipal foi a entrada em funcio-
namento do Centro Distribuidor de Água de Fernão Ferro. 
Este foi um investimento municipal de dois milhões de 
euros, o qual permite passar de uma capacidade de 700 
para 6700 metros cúbicos de reserva de água, garantin-
do que Fernão Ferro tenha a maior reserva de água por 
habitante do concelho. Uma infraestrutura fulcral que 
responde ao presente e ao futuro ao nível do abasteci-
mento público de água no concelho e mais uma etapa 
no caminho da qualificação de Fernão Ferro.
Preparamo-nos ainda para abrir a 6 de setembro a Loja 
de Cidadão do Concelho do Seixal, em Amora, que vai 
aproximar os serviços públicos do Estado e da autarquia 
das populações.
Há vida além da pandemia e o dinamismo no concelho 
do Seixal prova isso. Vamos continuar a trabalhar para 
prosseguir o desenvolvimento que temos vindo a cons-
truir.

Joaquim Santos 
Presidente da Câmara 



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 766    AGOSTO 2021

4     DESTAQUE

NO ÚLTIMO dia do mês de 
julho, o Clube de Ciclismo de Aldeia 
de Paio Pires (CCAPP) passou a 
funcionar numa nova sede, na Rua 
Professor Bento de Jesus Caraça, 
n.º 15, em Aldeia de Paio Pires.

As novas instalações, cedidas pe-
la Câmara Municipal do Seixal, após 
obras de requalificação, represen-
tam um investimento municipal de 
104 mil euros e permitem ao clube 
ter melhores condições para pres-
tar o apoio à prática desportiva dos 
jovens na modalidade de ciclismo.

O dia começou com uma volta 
de bicicleta de atletas federados do 
CCAPP pela freguesia, juntamente 
com os carros técnicos de apoio à 
modalidade de ciclismo, que come-
çou na antiga sede e terminou na 
nova, onde se procedeu ao descer-
ramento da placa comemorativa.

Realizou-se ainda uma visita às 
instalações e a assinatura do con-
trato de comodato entre o CCAPP e 
a Câmara Municipal do Seixal, ins-
tituições representadas pelo pre-
sidente da direção, Helder Rosa, 
e pelo presidente da autarquia, 
Joaquim Santos.

Estiveram ainda presentes 
no evento José Carlos Gomes e 
Manuela Calado, vereadores da 
autarquia, Américo Costa, 1.º se-
cretário da Assembleia Municipal 
do Seixal, António Santos, presi-
dente da União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, representantes das restantes 
juntas de freguesias do concelho, 

Artur Lopes, da assembleia geral da 
Federação Portuguesa de Ciclismo, 
atletas, pais e representantes do 
movimento associativo.

Para Helder Rosa, a nova sede é 
uma prenda antecipada, uma vez 
que o clube comemora 25 anos de 
existência no final do ano. É tam-
bém tempo de balanço do trabalho 
realizado: «Este é um clube que se 
centra na formação desportiva e cí-
vica dos atletas, aposta nos jovens e 
numa modalidade que é acarinha-
da por todos. Vamos a várias provas 
em todo o país, em que representa-
mos o concelho da melhor forma.»

Com a nova sede, concretizaram 
um sonho, mas atrás de um vem ou-
tro: «Gostávamos de ter uma pista 
de ciclismo no concelho. Sabemos 
que é um investimento grande para 
a nossa autarquia, e fica aqui o nos-
so pedido, mas é um investimento 
para os nossos jovens», acrescen-
tou o dirigente.

Artur Lopes destacou o trabalho 
que é desenvolvido pelo CCAPP: 

«Aqui têm a visão de formar os jo-
vens atletas para que, antes de se-
rem ciclistas, sejam pessoas que 
tenham fair play, que saibam lidar 
com o adversário e trabalhar em 
equipa. Aqui criam a paixão pelo 
treino, pela modalidade e pela pró-
pria vida.»

António Santos destacou «o tra-
balho de excelência» desenvolvido 
pelo clube, quer na formação des-
portiva, quer na formação cívica 
dos jovens, e salientou ainda o pa-
pel das famílias «no acompanha-
mento das atividades».

Joaquim Santos destacou «o em-
penho da direção, atletas, técnicos, 
voluntários, pais e de todos os que 
fazem desta coletividade um orgu-
lho e uma grande referência des-
portiva dentro e fora do concelho 
do Seixal».

O autarca lembrou que, mesmo 
com a pandemia de covid-19, «nun-
ca desistimos de construir obra, de 
fazer projetos, como é este da nova 
sede do CCAPP». n

Trabalho na formação cívica e desportiva

Nova sede do Clube
de Ciclismo de Aldeia 
de Paio Pires

É urgente criar NUT II e III autónomas 
na Área Metropolitana de Lisboa
Seixal alerta Governo para 
perda de fundos comunitários 
e exige mudanças

«Em 2013, além de ter extinguido freguesias sem qualquer bene-
fício económico ou financeiro, o Governo também extinguiu a NUT 
(Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos) refe-
rente à região de Setúbal, inserindo-a na NUT da Área Metropolitana 
de Lisboa». 
As palavras do presidente da Câmara Municipal do Seixal enqua-
dram a carta aberta dirigida ao primeiro-ministro que insta à criação 
de uma NUT II e NUT III autónomas para a península de Setúbal 
e que foi assinada por 71 entidades da região, entre as quais o 
Município do Seixal. O documento foi apresentado no dia 28 de ju-
lho na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 
Lisboa, no Monte da Caparica, com a presença do autarca.
Segundo esta carta aberta, «entre 2013 e 2020, o país deixou de 
aceder a cerca de 2000 milhões de euros de fundos comunitários 
adicionais, prevendo-se que até 2027 se percam mais 2000 mi-
lhões de euros, apenas por se considerar a Península de Setúbal 
como um território estatisticamente rico, quando na realidade é um 
território a precisar de reforçar a sua coesão económica e social».
«Tendo diversos membros do Governo já anunciado a sua disponi-
bilidade para restaurar a NUTS III Península de Setúbal e estudar a 
criação da NUTS II Península de Setúbal», o documento alerta que 
«essa decisão por imperativo dos regulamentos europeus tem de 
ser comunicada à Comissão Europeia em agosto deste ano e forma-
lizada até 31 de janeiro de 2022».
Joaquim Santos acusa o Governo de então de ter promovido a «invi-
sibilidade» da região, o que não foi revertido pelo atual Governo, e 
de não permitir o conhecimento estatístico da mesma, o que possi-
bilitaria aceder a um valor maior de fundos europeus que acabam 
por ser destinados a regiões similares em outros países da União 
Europeia. «Os nove concelhos da região de Setúbal não têm um PIB 
(Produto Interno Bruto) per capita convergente com a média da UE, 
antes mais baixo», informou o presidente da Câmara Municipal do 
Seixal. 
«Com a extinção da NUT da península de Setúbal, a UE não tem 
meio de reconhecer esta disparidade de indicadores económico-
-sociais em relação à média europeia e acabamos por receber 
menos fundos estruturais do que aqueles a que teríamos direito, 
com consequências na redução do investimento público e privado 
na península de Setúbal», explica o autarca. «Uma situação que pe-
naliza a região e o país», conclui.
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A ASSOCIAÇÃO de Dadores Benévolos 
de Sangue do Concelho do Seixal (ADBSCS) 
tem nova sede desde o dia 31 de julho, data 
em que foi assinado o contrato de comodato 
entre a instituição e a Câmara Municipal do 
Seixal, que cedeu as novas instalações.

Nesta data foi ainda  entrege o diploma da 
100.ª dádiva de sangue a Domingos Paixão da 
Eugénia, 1.º vogal da direção da ADBSCS.

No evento estiveram Joaquim Santos, presi-
dente da câmara municipal, Manuela Calado, 
vereadora do Pelouro do Desenvolvimento 
Social, Américo Costa, da Assembleia 
Municipal do Seixal, António Santos, pre-
sidente da União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, represen-
tantes das restantes juntas de freguesias do 
concelho e Alberto Mota, presidente da di-
reção da Federação Portuguesa de Dadores 
Benévolos de Sangue.

A nova sede, situada na Praceta Custódio 
Cardoso Barbosa, n.º 6, em Aldeia de Paio 
Pires, tem mais espaço e melhores condições 
para o funcionamento da associação. A autar-
quia cedeu as instalações e apoiou as obras de 
requalificação, num investimento global de 
60 mil euros.

José Teixeira Pinto, presidente da direção 
da ADBSCS, disse que estas novas instalações 
marcam o início da terceira fase da vida da 
instituição, em que «continuar a fazer mais e 
melhor, é a nossa missão para manter e me-
lhorar a credibilidade que foi atribuída a es-
ta associação ao ser contemplada com este 
espaço digno e confortável», que representa 
«a garantia de continuidade para o futuro» 
e permitirá continuar a promover «a dádiva 
benévola de sangue no nosso concelho».

Carlos Henriques, presidente da assem-
bleia geral da ADBSCS, agradeceu ao Poder 
Local «por mais uma vez estar ao lado da as-
sociação, para que todos nós consigamos con-

tinuar este trabalho e a fazer jus àquilo que foi 
pensado pelos nossos fundadores».

Alberto Mota revelou estar satisfeito ao ver 
que, no Seixal, a associação conta com a parce-
ria das autarquias, e que apoiar a ADBSCS «é 
garantir a sustentabilidade e a dádiva anóni-
ma e benévola de sangue».

António Santos destacou «o trabalho exce-
cional da associação» que, mesmo em pande-
mia, «nunca deixou de trabalhar, de realizar 
as sessões de dádiva de sangue», sendo um 
exemplo «de luta pela saúde e pela vida do 
próximo». 

Para Joaquim Santos, o concelho do Seixal 
distingue-se «pela capacidade de nos unir-
mos, pela construção coletiva de projetos e de 
obras». Foi o que aconteceu neste caso, com a 
parceria entre câmara municipal, união das 
freguesias e associação, mas sem investimen-
to do Governo, «que tantas vezes está distante 
da realidade e das dificuldades por que pas-
sam as associações».

O autarca elogiou o «excelente trabalho 
que a associação tem feito» e acrescentou que 
«esta nova sede era um sonho traçado e nem a 
pandemia veio atrapalhar o nosso objetivo de 
a concretizar para que consigam trazer mais 
pessoas para a dádiva de sangue e a prestar 
este inestimável serviço à população». n

PRESTAR UMA homenagem 
às vítimas dos bombardeamentos de 
Hiroxima e Nagasáqui, em 6 e 9 de agos-
to de 1945, foi o objetivo da cerimónia 
que aconteceu no dia 6 de agosto, no 
Jardim da Paz, na Cruz de Pau.

No evento, Joaquim Santos, presi-
dente da Câmara Municipal do Seixal, 
e Ushio Shigeru, embaixador do Japão 
em Portugal, plantaram uma oliveira, 
como referência ao ramo de oliveira que 
simboliza a paz. Foi ainda descerrada 
uma placa evocativa pelos represen-
tantes das duas instituições, hasteadas 
as bandeiras de Portugal, do Japão, do 
Município do Seixal e do Movimento 
Municípios pela Paz a meia-haste e fez-
-se um minuto de silêncio pelas vítimas 
dos bombardeamentos.

Estiveram ainda presentes na ceri-
mónia Manuela Calado, vereadora do 
Pelouro do Desenvolvimento Social, 
Manuel Araújo, presidente da Junta de 
Freguesia de Amora, e Zulmira Ramos, 
do Conselho Português para a Paz e 
Cooperação (CPPC).

Joaquim Santos considera que é pre-
ciso que as novas gerações saibam o 
que aconteceu no passado, para que 
a história não se repita: «O concelho 
do Seixal, parceiro e impulsionador do 
Movimento Municípios pela Paz (MMP), 
tenta levar junto das populações uma 
mensagem de futuro. O bombardea-
mento ignóbil de Hiroxima e Nagasáqui 
foi um crime horrendo na história da 
humanidade e é preciso que as futuras 
gerações saibam o que aconteceu há 76 
anos e percebam que o desarmamento 
tem de ser o caminho de futuro, de paz 
e cooperação entre as nações. É preciso 
ter memória para ter futuro.»

O autarca destacou ainda outro as-

peto: «Um dos pedidos que o MMP fez 
ao nosso Governo é que ratifique a re-
solução da ONU de não proliferação de 
armas nucleares. Muitos países já assi-
naram o tratado, falta Portugal. Era um 
passo importante para que do ponto 
de vista político o país pudesse estar 
do lado daqueles que defendem a paz e 
dizem não às armas nucleares.»

Ushi Shigeru agradeceu à Câmara 
Municipal do Seixal a realização deste 
evento «numa sentida evocação pelas 
vítimas e de promoção da paz» e acres-
centou: «Já decorreram 76 anos desde 
que aconteceu este trágico e histórico 
momento. O tempo passou, mas não 
se esquecem estes acontecimentos e o 
sentimento que deixou no nosso cora-
ção e na nossa história, não só do Japão, 
mas do mundo inteiro.»

Para Zulmira Ramos, «recordar as 
vítimas e as sequelas deste tenebro-
so crime é também um grito de alerta 
para as futuras gerações». Descreveu 
os bombardeamentos de Hiroxima e 
Nagasáqui como «uma ação ignóbil e 
desumana», pelo que revelou a «firme 
determinação» do CPPC de «lutar pelo 
fim das armas nucleares e todas as ar-
mas de destruição massiva».

Manuel Araújo disse que «não havia 
local melhor para a iniciativa do que 
o Jardim da Paz». Disse que é preciso 
não esquecer que ainda existem guer-
ras a decorrer em muitos países, pelo 
que «é importante continuar todo este 
movimento pela paz em que estamos 
envolvidos». n

Associação de Dadores Benévolos 
de Sangue do Concelho do Seixal
Câmara Municipal 
do Seixal cede 
novas instalações

Seixal homenageia vítimas 
de Hiroxima e Nagasáqui
«É preciso ter memória 
para ter futuro»

Joaquim Santos, presidente da câmara municipal, e Ushio Shigeru, embaixador 
do Japão em Portugal, plantaram uma oliveira, símbolo da paz



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 766    AGOSTO 2021

6     DESTAQUE

Promoção da higiene urbana, redução das emissões de CO2 e valorização de resíduos

Seixal aposta no ambiente 
e recebe prémio internacional

O TRABALHO na área am-
biental desenvolvido no concelho 
do Seixal foi reconhecido na ter-
ceira edição dos Mediterranean 
Climate Change Adaptation 
Awards». O reconhecimento foi di-
rigido ao Plano Metropolitano de 
Adaptação às Alterações Climáticas 
da Área Metropolitana de Lisboa 
(PMAAC-AML), que o município 
do Seixal integra, distinguido pelo 
trabalho realizado com vista à mi-
tigação das alterações climáticas, 
que são uma ameaça ao desenvolvi-
mento sustentável.

Redução das emissões 
de CO2 
Aumentar a produção de energia 

a partir de fontes renováveis, dimi-
nuindo a dependência dos combus-
tíveis fósseis, é um dos objetivos 
plasmado na Carta Ambiental do 
Município do Seixal.

O Seixal On agrega um conjun-

to de projetos inovadores assentes 
em soluções tecnológicas nas áreas 
do ambiente, que visa também a 
redução de emissões de CO2. 

Paralelamente, a câmara muni-
cipal tem realizado um elevado in-
vestimento na dotação da sua frota 
com viaturas elétricas, nomeada-
mente na área da higiene urbana. 

Como resultado das várias ações 
acima descritas, entre 2007 e 2018, 
no concelho do Seixal, as emissões 
de CO2 sofreram um decréscimo de 
cerca de 36 por cento, ultrapassan-
do a meta assumida no âmbito do 
Pacto de Autarcas de redução de 20 
por cento de CO2 até 2021, três anos 
antes do previsto.

Recolha e valorização 
de biorresíduos
A redução e valorização dos 

resíduos é outro dos eixos funda-
mentais em que a autarquia tem 
investido. Para além da recolha se-

letiva de resíduos recicláveis im-
plementada em todo o município 
há mais de 20 anos, está também 
em curso um projeto pioneiro de 
recolha de resíduos urbanos bio-
degradáveis, que serão reutiliza-
dos para a produção de energia e 
fertilização de terrenos agrícolas. 
Este projeto, que já abrange os vá-
rios circuitos de recolha porta a 
porta do município, contemplando  
15 mil habitações e 32 000 habi-
tantes, foi recentemente alargado 
à Quinta do Lírio, em Arrentela, co-
mo experiência piloto numa zona 
de recolha coletiva de resíduos. 

Para o efeito, a autarquia instalou 
cinco novos contentores semien-
terrados, de cor castanha, onde a 
população poderá depositar os re-
síduos orgânicos. 

Aposta na higiene urbana
A câmara municipal tem também 

apostado na aquisição de meios 

técnicos eficientes e inovadores e 
no reforço dos recursos humanos, 
com vista à prestação de um servi-
ço público de excelência na área da 
higiene urbana.

Destaque para a gradual substi-
tuição dos tradicionais contentores 
verdes de deposição coletiva de re-
síduos pelos contentores semien-
terrados, com maior capacidade e 
melhor integrados no espaço pú-
blico. Adicionalmente, a autarquia 
está a implementar um novo mode-
lo de abertura destes contentores, 
com um pedal que levanta a tampa 
do contentor, evitando o toque com 
as mãos no equipamento.

Numa primeira fase, a instalação 
abrange um terço dos 800 conten-
tores existentes no concelho, ten-
do os primeiros sido instalados na 
Rua General Humberto Delgado, 
no Fogueteiro. Trata-se de um in-
vestimento municipal de 130 mil 
euros.

Seixal Limpo, 
uma missão coletiva
Está na rua a campanha «O Es-

paço Público é de Todos – Seixal 
Limpo, uma Missão Coletiva!», que 
sensibiliza e população para o cor-
reto acondicionamento e deposi-
ção dos resíduos e apela à utiliza-
ção dos vários meios municipais 
disponíveis, tais como o agenda-
mento da recolha gratuita de mo-
nos e resíduos verdes, a requisição 
de big-bags para resíduos de cons-
trução e demolições, entre outros . 

Para qualquer pedido ou es-
clarecimento, a autarquia dis-
ponibiliza a Linha Seixal Limpo,  
210 976 011, e o email seixal.lim-
po@cm-seixal.pt, bem como a web 
app Seixal + através da qual o muní-
cipe pode reportar a existência de 
resíduos depositados ilegalmente 
na via pública. n

PARTICIPE
OCORRÊNCIAS 
NO ESPAÇO
PÚBLICO
EM TEMPO REAL

Novo modelo de abertura de contentores semienterrados,
no Fogueteiro

Contentor semienterrado para a recolha de  biorresíduos 
na Quinta do Lírio, em Arrentela

Posto de carregamento elétricoAutocarros elétricos adquiridos no âmbito
 do projeto Seixal On
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A CÂMARA Municipal do 
Seixal reforçou, a partir de dia 17 
de agosto, o serviço de abasteci-
mento de água em Fernão Ferro, 
com a entrada em funcionamento 
do novo Centro Distribuidor de 
Água (CDA). A obra de reabilita-
ção do sistema de água aumenta a 
qualidade e quantidade do abas-
tecimento, tanto na freguesia de 
Fernão Ferro, como em Pinhal de 
Frades, na união das freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires. 

O momento da inauguração 
foi assinalado com a presença 
do executivo municipal, lide-
rado pelo presidente Joaquim 
Santos, membros da Assembleia 
Municipal do Seixal, representan-
tes de instituições locais e convi-
dados. 

A autarquia do Seixal é respon-
sável pela gestão da água na sua 
totalidade, desde a captação até 
à distribuição, sendo este um im-
portante investimento munici-
pal, atendendo a que a freguesia 
de Fernão Ferro regista um ele-
vado crescimento populacional, 
como comprovam os dados dos 
Censos 2021. 

Investimento assegura
o futuro
A ampliação significativa da 

capacidade de reserva permitirá 

no futuro o abastecimento a um 
universo de 27 mil habitantes. O 
valor do investimento realizado 
pela câmara municipal é de cerca 
de 2 milhões de euros e garantirá 
o fornecimento de água de qua-
lidade à população, reduzindo a 
possibilidade de interrupções. 

A reabilitação do sistema con-
tou com a edificação de dois re-
servatórios apoiados e uma cen-
tral elevatória e de desinfeção de 
água. O equipamento com capaci-
dade de armazenamento de 6700 
metros cúbicos (m3), garante 
uma reserva 10 vezes superior à 
atual e a distribuição de água vai 
funcionar com três patamares de 
pressão. Outra das mais-valias do 
equipamento prende-se com o 
sistema de telegestão instalado 
que permite uma maior eficiên-
cia e segurança no controlo dos 
processos operacionais, além de 
garantir uma melhoria do serviço 
prestado à população.

Garantir qualidade 
no serviço público 
de abastecimento de água
Na ocasião, o vereador do 

Pelouro do Ambiente e Serviços 
Urbanos, Joaquim Tavares, refe-
riu que a construção do CDA era 
um objetivo do executivo. «Este 
equipamento dá uma resposta no 
presente mas também no futuro 

já que, de acordo com as previ-
sões, Fernão Ferro continuará o 
ritmo de crescimento». Joaquim 
Tavares explicou que o equipa-
mento é de grande importância 
para o abastecimento público de 
água no concelho: «Passamos de 
uma capacidade de reserva ins-
talada de 700 m3 para 6700 m3. 
Isto reflete o planeamento que fi-
zemos para assim continuarmos 
a garantir água de qualidade à 
população.» 

Para o autarca, o trabalho do 
Poder Local Democrático tem 
sido de qualificação da vida das 
populações e do território: «O 
CDA representa mais uma etapa 
no caminho da qualificação de 
Fernão Ferro.»  n

Município do Seixal reforça serviço de abastecimento de água em Fernão Ferro

Novo Centro Distribuidor 
de Água já em funcionamento 

O equipamento 

Investimento: 1 982 959 euros.

Características: Reservatórios apoiados constituídos por duas célu-
las circulares semienterradas, com capacidade total de armazena-
mento de 6700 m3 de água; contém também uma central elevatória 
e de desinfeção de água e respetivos equipamentos eletromecânicos 
abastecidos a partir da bombagem de seis captações subterrâneas. 
O circuito de saída de água é constituído por três condutas responsá-
veis pelo abastecimento dos três patamares de pressão, designada-
mente um patamar gravítico a partir dos depósitos apoiados, um pata-
mar gravítico a partir do depósito elevado e um patamar de pressão a 
partir do hidropressor.

A câmara do Seixal reforçou a qualidade do serviço de abastecimento de água, com a construção do novo Centro Distribuidor 
de Água de Fernão Ferro. O equipamento, fruto de um investimento de cerca de dois milhões de euros, permite passar de uma 
capacidade instalada de 700 metros cúbicos para 6700 metros cúbicos, o que garante que Fernão Ferro tenha a maior reserva 
de água por habitante do concelho do Seixal. 
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Reunião de 14 de julho
Presidência 
• Ata da reunião ordinária de 9 de outubro de 
2019. Aprovação.
• Ata da reunião ordinária de 2 de junho de 
2021. Aprovação.
• Isenção do pagamento de taxas no âmbito 
das medidas excecionais e temporárias du-
rante a pandemia da doença covid-19. Apoio 
às famílias e à economia local. Prorrogação da 
isenção de pagamento de taxas de ocupação 
do espaço público municipal em estabeleci-
mentos comerciais e isenção das taxas refe-
rentes a atividades diversas. Aprovação.
• Encerramento do Hacienda Klub. Pro-
cesso n.º 336/21.7BEALM. UO1. Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Almada. Providência 
cautelar. Resolução fundamentada. Aprova-
ção.
• Programa Seixal Férias – Ajuda a Vacinar. 
Criação de normas. Ratificação do Despacho 
n.º 729-PCM/2021, de 24 de junho.
• Redução da tarifa integrada de água, sanea-
mento e resíduos sólidos urbanos para apoio 
às famílias e à economia local. Ratificação 
do Despacho n.º 752-PCM/2021, de 28 de 
junho.

• Contratação pública. Concurso público para 
a empreitada de ampliação e remodelação 
da Escola Básica de Paio Pires. Ratificação 
do Despacho n.º 755-PCM/2021, de 30 de 
junho.

Pelouro da Cultura, Participação, Habitação,
 Juventude e Desenvolvimento Social
• Programa Seixal Férias – Ajuda a Vacinar. 
Contratos-programa e comparticipações fi-
nanceiras. Aprovação.
• Prémio Literário e de Estudos Eufrázio Filipe. 
Aprovação.
• Protocolo a celebrar entre o Município do 
Seixal e a Animateatro – Associação de Teatro 
e Animação do Seixal. Aprovação de minuta.
• Associação de Reformados, Pensionistas 
e Idosos do Fogueteiro. Aquisição de equipa-
mentos. Contrato-programa e comparticipa-
ção financeira.
• Sociedade Filarmónica União Seixalense. 
Apoio a obras. Contrato-programa e comparti-
cipação financeira.

Pelouro do Desporto, Obras Municipais,
 Fiscalização e Trânsito
• Contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo a celebrar entre o Município do 
Seixal e o Clube de Praticantes de Voleibol 

Lobatos Volley para garantir o apoio neces-
sário para a continuação da construção do 
Pavilhão Desportivo Municipal Cidade de 
Amora. Comparticipação financeira.

• Contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo a celebrar entre o Município do 
Seixal e o Clube de Clube de Canoagem de 
Amora (CCA) para continuação da construção 
de um edifício de apoio ao funcionamento das 
atividades náuticas do CCA, com hangar para 
embarcações, e que integra a área global do 
Centro Náutico de Amora e um acesso entre 
rampas dos clubes com atividades náuticas 
na freguesia de Amora. Reforço de compartici-
pação. Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo a celebrar entre o Município do 
Seixal e a Associação Naval Amorense (ANA) 
para continuação da construção de um edifí-
cio de apoio ao funcionamento das atividades 
náuticas da ANA, com hangar para embarca-
ções, e que integra a área global do Centro 
Náutico de Amora e um acesso entre rampas 
dos clubes com atividades náuticas na fregue-
sia de Amora. Reforço de comparticipação. 
Comparticipação financeira.

Pelouro da Educação, Urbanismo 
e Recursos Humanos
• Contratação pública. Concurso público. 
Processo n.º 12/P/2018. Plano de Mobilidade 
e Transportes do Concelho do Seixal (PMTCS). 
Aprovação.
• Contratação pública. Ajuste direto para o for-
necimento de refeições escolares a confecio-
nar nas escolas básicas do 1.º ciclo e jardins 
de infância da rede pública do concelho do 
Seixal. Processo n.º 834/DCA/2021. Abertura 
de procedimento.
• Atribuição de apoio financeiro destinado à 
aquisição e manutenção de fotocopiadoras 
nas escolas básicas do 1.º ciclo e jardins de 
infância da rede pública – Ano letivo 2020- 
-2021. Aprovação.
• Casa do Educador. Obras de requalifica-
ção. Processo n.º 2020/750.20.600/19. 
Contrato-programa e comparticipação finan-
ceira.
• Dação em cumprimento do lote C-85, si-
to na Quinta Vinhas Cabrita, registado na 
Conservatória do Registo Predial de Amora 
com o n.º 6595/20081010 e inscrito na 
respetiva matriz predial urbana sob o artigo 
10444, da freguesia de Amora, a favor de 
Manuel Carlos Dinis da Silva. Aprovação.
• Abertura de procedimento concursal para 

ocupação de dois postos de trabalho, na mo-
dalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado para técni-
co superior – médico veterinário. Aprovação.
• Recurso a reserva de recrutamento para 
ocupação de quatro postos de trabalho na 
carreira e categoria de técnico superior para 
o exercício de funções na área de economia, 
gestão e contabilidade. Aprovação.
• Processo disciplinar n.º 005/2020. 
Relatório e decisão final.
• Processo disciplinar n.º 008/2020. 
Relatório e decisão final.

Reunião de 28 de julho
Presidência
• Ata da reunião ordinária de 23 de junho de 
2021. Aprovação.
• Contratação pública. Concurso público para 
a prestação de serviços na área de seguros 
com a publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia. Abertura de procedimento.
• Prestação de serviços de Revisor Oficial de 
Contas (ROC). Adjudicação.
• Procedimento para contratação de emprés-
timo a médio-longo prazo para investimento. 
Alteração da minuta do contrato. Alteração 
à Deliberação n.º 25/2021-CMS, de 10 de 
fevereiro. Ratificação do Despacho n.º 921- 
-PCM/2021, de 20 de julho.
• Empreendimento Turístico Mundet, Seixal. 
Pedido de prorrogação de prazo de início da 
atividade comercial. Aprovação.
• Contrato-programa a celebrar entre o 
Município do Seixal e a Associação Náutica 
do Seixal para o desenvolvimento da náutica 
de recreio e turismo náutico. Reparação da 
grua de alagem e apoio à limpeza da praia do 
Seixal. Comparticipação financeira. 
• Protocolo de colaboração a celebrar en-
tre o Município do Seixal e a Confederação 
Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias 
Empresas. Aprovação de minuta.
• Protocolo de colaboração a celebrar en-
tre o Município do Seixal e a Associação de 
Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do 
Distrito de Setúbal. Aprovação de minuta. 

Pelouro da Cultura, Participação, Habitação, 
Juventude e Desenvolvimento Social
• Programa Seixal Férias – Ajuda a Vacinar. 
Alargamento de horários dos centros muni-
cipais de vacinação. Contratos-programa e 
comparticipações financeiras.
• Protocolo a celebrar entre o Município do 
Seixal e o Teatro da Terra – Centro de Criação 
Artística, CRL. Aprovação de minuta.

• ADAT – Associação de Amigos do Tocá Rufar. 
Obras de construção. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.
• Santa Casa da Misericórdia do Seixal. 
Cedência em comodato das instalações da 
antiga Creche Sonho Azul. Aprovação de mi-
nuta.
• CERCISA – Cooperativa para a Educação 
e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados 
do Seixal e Almada. Apoio para obras de re-
modelação e beneficiação das instalações. 
Contrato-programa e comparticipação finan-
ceira.
• Federação Distrital de Setúbal de Refor-
mados, Pensionistas e Idosos – MURPI. 
Contrato-programa e comparticipação finan-
ceira.
• Confederação Nacional dos Organismos 
de Deficientes. 27.º Encontro Nacional do 
Deficiente. Contrato-programa e compartici-
pação financeira.

Pelouro do Ambiente, Bem-Estar Animal, 
Serviços Urbanos e Proteção Civil
• Contratação pública. Concurso público para 
a empreitada de reabilitação do sistema de 
abastecimento de água de Fernão Ferro (CP 
n.º 15/2016). Trabalhos a mais. Retificação 
da Deliberação n.º 65/2021-CMS, de 10 de 
março.

Pelouro do Desporto, Obras Municipais,
 Fiscalização e Trânsito
• Contrato-programa de desenvolvimen-
to desportivo a celebrar entre o Município 
do Seixal e o Clube Desportivo e Recreativo 
Águias Unidas para garantir o apoio necessá-
rio para correção do valor final da requalifica-
ção do pavilhão desportivo. Comparticipação 
financeira.

• Contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo a celebrar entre o Município do 
Seixal e o Centro Cultural e Recreativo do Alto 
do Moinho, para apoiar a aquisição de um 
trampolim para o desenvolvimento da modali-
dade. Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvolvimen-
to desportivo a celebrar entre o Município 
do Seixal e a Associação de Atletismo de 
Setúbal, para apoiar a promoção do Plano de 
Desenvolvimento do Atletismo do Município 
do Seixal 2021. Comparticipação financeira.

As deliberações são publicadas na íntegra nas atas 
das reuniões, as quais podem ser consultadas em 

cm-seixal.pt. 

Reuniões de 14 e 28 de julho
Deliberações da Câmara Municipal do Seixal

ADAT – Associação de Amigos do Tocá 
Rufar

Centro Náutico de Amora

Centro Cultural e Recreativo do Alto 
do Moinho

Ampliação e remodelação 
da Escola Básica de Paio Pires
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A CÂMARA do Seixal assi-
nou um protocolo com a Fertagus, 
no dia 30 de agosto, relativamente 
à utilização do parque de estacio-
namento na estação dos Foros de 
Amora, com capacidade para 854 
lugares para disponibilização gra-
tuita pela população. O custo do 
estacionamento será integralmen-
te suportado pelo município, pelo 
valor anual de 56 160 euros. 

O parque de estacionamento 
dos Foros de Amora, concessiona-
do à Fertagus, à semelhança dos 
parques nas envolventes das es-
tações ferroviárias de Corroios e 
do Fogueteiro, tem tido uma utili-
zação muito reduzida, devido aos 
elevados custos a suportar pelos 
utentes. De modo a contribuir para 
um melhor aproveitamento destas 
infraestruturas e dar condições aos 
munícipes que utilizam o transpor-

te público, a Câmara Municipal do 
Seixal está a negociar com as opera-
doras de transportes a gestão des-
ses espaços para os disponibilizar 
gratuitamente à população.

Seixal + Estacionamento
As questões da mobilidade têm 

sido uma preocupação da autar-
quia, no que concerne ao ambiente 
e à qualidade de vida da população, 
tendo vindo a desenvolver um con-
junto de ações para melhorar a cir-
culação e reduzir o estacionamento 
ilegal de viaturas. É disso exemplo 
o projeto Seixal + Estacionamento, 
através do qual a câmara munici-
pal disponibilizou 1,3 milhões de 
euros para criar 6 novos parques 
de estacionamento, num total de 2 
mil novos lugares gratuitos para a 
população.

 Na freguesia de Corroios já fo-

ram construídos 658 lugares, no-
meadamente na Praça José Queluz, 
na Rua Cidade de Castelo Branco, 
na envolvente ao Mercado de 
Levante, e ainda junto ao Centro 
de Saúde de Corroios; estando em 
construção 230 novos lugares de 
estacionamento, dos quais 192 si-
tuam-se junto à Escola Secundária 
João de Barros.

Em Amora, a freguesia vai contar 
com mais 1098 lugares, sendo que 
os 854 lugares de estacionamento 
na estação dos Foros de Amora já se 
encontram disponíveis para utili-
zação gratuita dos utentes.

A autarquia aguarda ainda a 
resposta da Transtejo no sentido 
de passar para a gestão municipal 
o parque do terminal fluvial do 
Seixal, com 1900 lugares. n

Protocolo entre Município do Seixal e Fertagus

Câmara abre parque de 
estacionamento com 854 
lugares gratuitos em Amora

Parque Industrial do Seixal 

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 8-7-2021, o 2.º aditamento ao Alvará de 
Licença de Loteamento n.º 4/95 (n.º 6/2021), processo 12/A/91, em nome 
de LEHMUS, Lda., na sequência do Despacho n.º 2318-VMJM/2021, de 6 
de julho, proferido no uso das competências delegadas/subdelegadas atra-
vés do Despacho n.º 2074/PCM, de 6-9-2019, relativo aos prédios sitos no 
Parque Industrial do Seixal (fase 1), lotes 2 e 3, descritos na Conservatória 
do Registo Predial do Seixal sob os números 1134/19950808 e 
1135/19950808, e inscritos na matriz predial urbana, sob os números 
2467 e 2470, respetivamente, da freguesia de Aldeia de Paio Pires (atual 
união das freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires).
Do presente aditamento consta o seguinte: – Emparcelamento/unificação 
dos lotes 2 e 3, passando para um só lote, designado de lote 2;  – Diminuição 
do número total de lotes destinados a indústria, passando de 63 para 62;  
– O polígono de implantação é aumentado para abarcar as implantações 
existentes, mantendo os afastamentos, laterais e frontal e uniformizando o 
afastamento de tardoz para 10 metros.
Seixal, 12 de julho de 2021

Joaquim Carlos Coelho Tavares
Vice-presidente da Câmara Municipal do Seixal

(Despacho n.º 2008/PCM/2018, de 23 de agosto) 

AUGI FF43, 44, 83 e 84
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 8-7-2021, o 6.º aditamento ao Alvará de 
Licença de Loteamento n.º 26/07, de 17.12 (n.º 7/2021), processo 3/G/00, 
em nome de Comissão de Administração da AUGI FF43, 44, 83 e 84, na 
sequência do Despacho n.º 2313-VMJM/2021, de 6 de julho, proferido no 
uso das competências delegadas/subdelegadas através do Despacho n.º 
2074/PCM, de 6-9-2019, relativo ao prédio sito na Rua Almada Negreiros, 
freguesia de Fernão Ferro, descrito na Conservatória do Registo Predial do 
Seixal sob o número 1148/19990421, da freguesia de Fernão Ferro e ins-
crito na matriz predial urbana da dita freguesia sob o número 8708.
Do presente aditamento consta o seguinte: – É aumentada a área máxima 
de superfície de pavimento do lote D377, que passa de 174 m² para 254,60 m².
Seixal, 9 de julho de 2021

Joaquim Carlos Coelho Tavares
Vice-presidente da Câmara Municipal do Seixal

(Despacho n.º 2008/PCM/2018, de 23 de agosto)

Resultados de discussão pública

No âmbito da legislação em vigor que estabelece o Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), informa-se que a Câmara 
Municipal do Seixal deliberou aprovar, na reunião ordinária de 2 de junho de 
2021, o Relatório de Análise e Ponderação de Participações da Discussão 
Pública da Proposta de Delimitação de Três Unidades de Execução na 
Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 1, freguesia de Corroios.
A autarquia leva-se ao conhecimento do público em geral que o referido re-
latório se encontra disponível para consulta no portal da internet cm-seixal.
pt, na área de urbanismo. O Edital n.º 130/2021, relativo a esta matéria, 
também está publicado na página da internet da câmara municipal. 

A câmara do Seixal aprovou, na 
reunião de 28 de julho, a cedên-
cia das instalações da antiga 
creche Sonho Azul localizada na 
Quinta Moinho de Vento, em Aldeia 
de Paio Pires, à Santa Casa da 
Misericórdia do Seixal, para que 
esta dê continuidade à valência de 
creche/infantário.
 A Santa Casa da Misericórdia do 
Seixal é a instituição que vai revi-
talizar a antiga creche Sonho Azul 
uma vez que, entre as entidades 

que manifestaram essa intenção, 
é a única que não possuía uma cre-
che, apesar de ter uma experiência 
de 30 anos na área da infância 
e várias valências em que estão 
incluídas as amas de creche fami-
liar, dois centros de atividades de 
tempos livres e dois centros cmu-
nitários. 
A deliberação tem em considera-
ção que o encerramento da antiga 
creche/infantário teve um impacto 
negativo nas famílias e crianças 

que a frequentavam, aumentando 
a falta desta resposta no concelho. 
A deliberação teve ainda em conta 
que a intervenção social municipal 
assenta no trabalho coletivo, otimi-
zando recursos e criando respos-
tas adequadas às necessidades 
da população.

Creche Sonho Azul 
Autarquia cede instalações à Santa Casa da Misericórdia

Parque de estacionamento na estação  de comboios dos Foros de Amora
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A 7.ª edição do roteiro de compras e 
lazer «entre.ruas», dedicada à locali-
dade do Fogueteiro, foi apresentada 
no dia 2 de agosto, no Vintage Café, 
na Rua Santo Condestável.
A publicação conta com o apoio da 
Câmara Municipal do Seixal e da 
Associação de Comércio, Indústria 
e Serviços e Turismo do Distrito de 
Setúbal. É gratuita e divulga e apoia 
o comércio local. Reúne informações 
sobre o comércio tradicional da loca-
lidade, dividido por temas, apresen-
ta descontos em lojas e inclui ainda 
notícias.

Na apresentação da edição dedica-
da ao Fogueteiro, onde o roteiro teve 
uma adesão de 70 por cento dos 
comerciantes identificados, estive-
ram presentes Joaquim Santos, pre-
sidente da Câmara do Seixal, Manuel 
Araújo, presidente da Junta de 
Freguesia de Amora, Isaú Maia, pre-
sidente da Delegação do Seixal da 
Associação do Comércio, Indústria, 
Serviços e Turismo do Distrito de 
Setúbal, Ana Mestre, responsável 
pela publicação, e representantes do 
comércio local.
Joaquim Santos salientou que «de-

vido à pandemia muitos estabele-
cimentos tiveram de suspender a 
atividade». O roteiro «entre.ruas» é 
mais uma forma de apoiar o comér-
cio local, uma vez que a autarquia 
tomou várias medidas, como a cam-
panha Comércio Local à Sua Porta 
ou a isenção das taxas de ocupação 
do espaço público. O autarca desta-
cou ainda a importância do comércio 
local, «com maior atenção para com 
o cliente e uma oferta de produtos 
de qualidade, que o torna diferen-
ciador».

Apoiar e dinamizar o comércio local
Apresentação do roteiro «entre.ruas» no Fogueteiro

Conhecer as dificuldades das ins-
tituições particulares de solidarie-
dade social perante a pandemia da 
covid-19 foi o objetivo da reunião 
entre a Câmara do Seixal e a direção 
da União Distrital das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social 
(UDIPSS) de Setúbal, que se reali-
zou no dia 2 de agosto.
Na reunião participaram o presi-
dente da Câmara Municipal do 
Seixal, Joaquim Santos, a vereado-
ra Manuela Calado, do Pelouro do 

Desenvolvimento Social da autar-
quia, e Fernando Sousa, presidente 
da direção da UDIPSS de Setúbal, 
entre outros. 
A UDIPSS de Setúbal transmitiu ao 
município «um quadro de insuficiên-
cia» de apoios por parte do Governo, 
através do Ministério da Segurança 
Social, que «se tem traduzido em 
respostas menos eficazes às popu-
lações mais vulneráveis». 
Outra questão analisada foi o atraso 
na definição dos financiamentos pa-

ra a construção de lares de idosos, 
como é o caso dos lares de Corroios, 
Fernão Ferro e Pinhal de Frades. 
Relativamente a esta matéria, o pre-
sidente da autarquia salientou que 
o programa governamental PARES 
3.0 «já devia ter anunciado as pro-
postas vencedoras em termos des-
tes equipamentos, pelo que reite-
rámos o nosso apoio em terrenos 
e financiamento da autarquia para 
a componente não financiada por 
aquele programa».

Reunião com instituições particulares de solidariedade social 
Município analisa as dificuldades resultantes da pandemia

Locais de voto no concelho 
As Eleições Autárquicas de 2021 realizam-se no próximo dia 26 de setem-
bro, entre as 8 e as 20 horas. No concelho do Seixal existem 161 secções 
de voto, a funcionar seguintes locais:

União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires
• Sociedade Filarmónica União Seixalense, Rua D. Maria II, Seixal; 
•Escola Secundária Dr. José Afonso, Av. José Afonso, Arrentela; 
• Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira, Av. 25 de Abril, Torre da 
Marinha; 
•Escola Básica (EB) Carlos Ribeiro, Av. 25 de Abril, Pinhal de Frades; 
•Sociedade Musical 5 de Outubro, Largo D. Paio Peres Correia, Aldeia de 
Paio Pires; 
•Piscina Municipal de Aldeia de Paio Pires, Avenida 1 de Junho, Aldeia de 
Paio Pires; 
•EB do Casal do Marco, Rua do Desembargador, Casal do Marco; 
 
Freguesia de Amora
•EB Paulo da Gama, Rua Ana de Castro Osório, Amora;
•EB da Cruz de Pau, Rua Fernão Lopes, Cruz de Pau;
•EB dos Foros de Amora, Avenida Central, Foros de Amora;
•Pavilhão Multiusos Águias Unidas, Rua António Sérgio, Foros de Amora;
•Escola Secundária de Amora, Rua Mário Sacramento, Amora;
 
Freguesia de Corroios
• EB da Quinta do Campo, Rua Cidade de Évora, Corroios;
•EB de Vale de Milhaços, Rua Gil Vicente, Vale de Milhaços;
• Pavilhão Municipal do Alto do Moinho, Rua João de Deus, n.º 24, Alto do 
Moinho;
• EB D. Nuno Álvares Pereira, Rua Sebastião da Gama, Miratejo;
•EB de Corroios, Rua Sebastião da Gama, Miratejo;
•Pavilhão Desportivo de Santa Marta do Pinhal, Avenida Vieira da Silva, 
53, Santa Marta do Pinhal;

Freguesia de Fernão Ferro 
•EB da Quinta dos Morgados, Rua Luís de Camões, Fernão Ferro;
•EB dos Redondos, Avenida da Liberdade, Redondos;
• Associação de Amigos do Pinhal do General, Rua Dr. Ricardo Jorge, Lote 
2205, Fernão Ferro.

Parceria com o Instituto Politécnico de Setúbal
Nova resposta educativa 
no concelho

Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, e Manuela 
Calado, vereadora do pelouro da Educação, reuniram-se com a direção 
do Instituto Politécnico de Setúbal (IPS).
As duas instituições vão desenvolver um trabalho conjunto durante o pró-
ximo semestre, tendo como objetivo criar uma nova resposta educativa 
com o selo de qualidade do IPS no município do Seixal.
O Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) é uma instituição pública de 
ensino superior que se insere no subsistema politécnico. Integra a 
Escola Superior de Tecnologia; a Escola Superior de Educação; a Escola 
Superior de Ciências Empresariais; a Escola Superior de Tecnologia do 
Barreiro e a Escola Superior de Saúde. Tem uma oferta formativa diver-
sificada, aposta num ensino prático, numa estreita ligação com o tecido 
empresarial, em laboratórios e equipamentos modernos e num progra-
ma de estágios nas melhores empresas.
A nova resposta educativa será uma mais-valia para o concelho, quer ao 
nível formativo, quer ao nível de desenvolvimento económico.
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A CONSTRUÇÃO de equipa-
mentos educativos e desportivos e 
a requalificação do espaço público 
estiveram em destaque nas visitas 
do executivo realizadas nos dias 6 
e 13 de julho. O périplo possibilitou 
avaliar a evolução das intervenções  
em curso.

Pavilhão Municipal 
Cidade de Amora
No dia 6 de julho, o executivo 

esteve no Parque Municipal do 
Serrado, para acompanhar a obra. 
Após colocação da laje de pa-
vimento, terá início a instalação 
da estrutura de madeira. O pavi-
lhão desportivo será a nova casa 
do Clube de Praticantes Lobatos 
Volley, cujo trabalho é reconhecido 
ao nível do voleibol feminino. Na 
próxima época, o clube tem proje-
tos para receber equipas mascu-
linas. O equipamento com capaci-
dade para 500 lugares irá acolher 
atividades desportivas, culturais e 
recreativas.

Novo Jardim de Infância 
da Quinta de São Nicolau
Está a ser instalado o estaleiro 

para se dar início à obra do novo 
Jardim de Infância da Quinta de São 
Nicolau, em Corroios. O equipa-
mento, implementado num terre-
no com 2995 m2, inclui quatro salas 
de atividades, uma sala polivalente 
e uma sala de refeições e terá um 
espaço exterior com zonas de re-
creio e de jogos. Para o executivo, a 
prioridade é o alargamento da rede 
pública do pré-escolar, no sentido 
de aumentar a oferta disponível 
para as famílias. Este é um investi-
mento municipal na ordem dos 1,8 
milhões de euros.

Rua da Juventude, 
em Fernão Ferro
A obra de requalificação desta 

artéria em Fernão Ferro melhorou 
significativamente as condições 
de circulação. Aqui procedeu-se à 
remodelação das redes de sanea-
mento e seguiu-se a execução de 

passeios e a pavimentação da rua.
A intervenção que já está con-

cluída permite melhores condições 
de segurança rodoviária, não só aos 
transeuntes, mas também aos mo-
radores que ficam beneficiados ao 
nível dos acessos às suas casas. 

Quinta dos Lírios, 
Fogueteiro
Tendo já sido concluída a in-

tervenção na Quinta dos Lírios, a 
Câmara do Seixal criou áreas de 
lazer, de estar e para a prática des-
portiva, com equipamentos para 
todas as idades e pessoas com 
mobilidade condicionada. A in-
tervenção visou a criação de um 
espaço inclusivo e a prevenção do 
estacionamento abusivo, através 
do estabelecimento de  ligações pe-
donais e plantação de  uma cortina 
arbórea e arbustiva para redução 
do ruído. 

Rotunda de Miratejo
A obra de beneficiação da rotun-

Executivo acompanha intervenções em curso no concelho 

Novos equipamentos e requalificação 
do espaço público

Os vereadores Joaquim Tavares e Maria João Macau visitaram as obras do Pavilhão Municipal Cidade de Amora Terreno do novo Jardim de Infância da Quinta de São Nicolau, Corroios

Rua da Juventude, em Fernão Ferro Quinta dos Lírios, Fogueteiro

Rotunda de Miratejo

da de Miratejo, na confluência da 
Avenida Arsenal do Alfeite com a 
Rua do Rouxinol, foi realizada pela 
Câmara Municipal do Seixal. A in-
tervenção incluiu o estabelecimen-
to de infraestruturas de descarga 
de águas pluviais do viaduto da al-
ternativa à EN10 sobre a rotunda 
e a requalificação da faixa central 

para acesso de viaturas pesadas, 
dado que a rotunda é atravessada 
por redes de saneamento e tem cai-
xas de visita no seu interior. Foram 
ainda colocados quatro conjun-
tos de esculturas de flamingos, da 
autoria de José Carlos Almeida, e 
plantada vegetação, como juncos e 
gramíneas. n
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NOS DIAS 20 e 27 de julho 
e 3 de agosto, o executivo munici-
pal efetuou visitas a várias obras 
com o objetivo de acompanhar di-
ferentes intervenções realizadas 
no concelho, em áreas como a pa-
vimentação de vias, a qualificação 
de estabelecimentos de ensino, a 
colocação de novos contentores 
para recolha de resíduos urbanos 
ou a beneficiação de equipamen-
tos do movimento associativo e 
ainda espaços de serviços públi-
cos mais próximos dos cidadãos.

Pavimentações 
em Corroios
O plano de pavimentações em 

Corroios prevê a execução de 40 
vias, estando concluídas cerca de 
50 por cento das mesmas. O exe-

cutivo municipal acompanhou 
a intervenção na Rua Cidade do 
Porto, um troço de via que se en-
contrava em mau estado, numa 
extensão de cerca de 250 metros. 

Visitou também a intervenção 
na Avenida de Vale de Milhaços. 
Esta via foi intervencionada pela 
equipa de pavimentação da au-
tarquia numa extensão de 1 qui-
lómetro, apresentando agora me-
lhores condições de segurança e 
de circulação para os munícipes e 
melhores condições de mobilida-
de para todos.  

Pavimentação em Amora
Na Rua Dr. Emídio Guilherme 

Garcia Mendes está a ser execu-
tado um reperfilamento da via, a 
melhoria da oferta de estaciona-

mento e passeios pedonais, assim 
como a elevação do cruzamen-
to com a Rua Branca Saraiva de 
Carvalho. A obra incluiu a remo-
delação da rede de abastecimento 
de água, a par de trabalhos nas re-
des de saneamento, com adapta-
ção de ramais e da rede pluvial. A 
autarquia irá igualmente executar 
a qualificação do parque Bento de 
Jesus Caraça, com a instalação de 
um novo espaço de jogo e recreio. 

Investimento na Escola
 Básica da Quinta 
da Cabouca
Este ano letivo, a Escola Básica 

da Quinta da Cabouca contou 
com 161 alunos, 25 dos quais 
em pré-escolar e 136 no 1.º ci-
clo. Desde 2017, a autarquia tem 

apostado na qualificação da es-
cola, com intervenções que vão 
da beneficiação do logradouro à 
substituição de portas, estores e 
pavimentos, pinturas, remode-
lação de infraestruturas sanitá-
rias, beneficiações do espaço de 
jogo e recreio até à substituição 
integral da antiga cobertura em 
fibrocimento. No local, o executi-
vo contactou com os trabalhado-
res e direção da escola e ficou a 
conhecer outras necessidades do 
estabelecimento de ensino. 

Beneficiação do Grupo 
de Futsal Amigos 
da Encosta do Sol
O Grupo de Futsal Amigos da 

Encosta do Sol (GFAES) foi fun-
dado em 2005, passou a contar 

com um espaço polidesportivo 
em 2009 e recebeu uma nova se-
de em 2017, sempre com o apoio 
da Câmara Municipal do Seixal. A 
partir de 2020, o GFAES recebeu 
novos apoios para obras de remo-
delação e ampliação da esplanada 
e reabilitação do piso e instalação 
de nova iluminação no polides-
portivo. As obras encontram-se 
concluídas.

Requalificação 
da Sociedade Musical 
5 de Outubro
A Sociedade Musical 5 de 

Outubro (SM5O) é uma das cole-
tividades centenárias do concelho 
e desenvolve um vasto leque de 
iniciativas e projetos, designada-
mente na música, destacando-se a 

Executivo municipal acompanha intervenções municipais em todo o concelho

Pavimentações e construção 
de passeios melhoram circulação 
e segurança rodoviária

Mercado Municipal da Torre da MarinhaJardim de Infância de Aldeia de Paio PiresCircuito pedonal entre Fernão Ferro e Pinhal de Frades

Pavimentação em Vale de MilhaçosPavimentação de vias em Corroios
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Anjos

recente reativação da sua orques-
tra, já com concertos realizados.

As obras em curso na SM5O vêm 
suprir uma necessidade decor-
rente da queda de uma parte do 
teto. Na intervenção são utilizados 
materiais mais leves e mais resis-
tentes, melhorando a acústica. A 
remodelação abrange também a 
zona do palco. 

A obra, apoiada pela Câmara 
Municipal do Seixal, permitirá 
criar mais conforto para os utili-
zadores e mais qualidade para o 
desenvolvimento das atividades 
da coletividade.

Complexo Desportivo 
de Santa Marta do Pinhal
A construção do Complexo 

Desportivo de Santa Marta do 
Pinhal está na fase final. Já foram 
instaladas as cadeiras nas banca-
das (com capacidade para cerca de 
600 lugares) e efetuadas as pintu-
ras, faltando os trabalhos de aca-
bamentos. Seguir-se-á a requalifi-
cação da zona exterior envolvente, 
com parque de estacionamento, 
zona para a prática da malha, áreas 
verdes e o reaproveitamento do 
campo de jogo já existente no local.

Esta obra, desenvolvida pelo 
Clube Associativo de Santa Marta 
do Pinhal, é apoiada com um inves-
timento municipal de 2 milhões 
de euros. 

O clube espera que o equipa-
mento esteja concluído em setem-
bro para que possa iniciar a nova 
época nestas instalações, com me-
lhores condições para desenvolver 
atividades desportivas, culturais 
e recreativas para a população da 
freguesia de Corroios. 

Lar de Idosos 
de Fernão Ferro
Prossegue a construção do Lar 

de Idosos de Fernão Ferro, uma 
obra da responsabilidade da 
Associação de Reformados, Pensio-
nistas e Idosos de Fernão (ARPIFF) 
e que conta já com um apoio muni-
cipal de 1 382 410 euros. Aguarda-
se ainda que o equipamento possa 
receber um financiamento no âm-
bito da candidatura ao Programa 
de Alargamento da Rede de 
Equipamentos Socais (PARES).

O lar, que vem dar resposta a 
uma necessidade sentida na fre-
guesia e no concelho, terá uma 
capacidade para 32 quartos com 

camas para 63 utentes e apoio do-
miciliário para 40 pessoas.

Loja de Cidadão 
do Concelho do Seixal
A Loja de Cidadão do Concelho 

do Seixal, no Edifício Alentejo, nas 
Paivas, freguesia de Amora, tem 
abertura agendada para dia 6 de 
setembro. O equipamento conta 
com um elevado investimento da 
Câmara Municipal do Seixal. 

A Loja de Cidadão vai acolher 
a Loja do Munícipe de Amora, o 
Espaço Cidadão (balcão multiser-
viços do Estado), o Instituto dos 
Registos e Notariado, a Autoridade 
Tributária, o Instituto da Segurança 
Social e CTT, além de outras entida-
des que se poderão associar.

O equipamento constitui uma 
mais-valia na aproximação dos 
serviços públicos do Estado às po-
pulações dos concelhos do Seixal e 
outros do distrito de Setúbal. 

Circuito pedonal 
entre Fernão Ferro 
e Pinhal de Frades 
No âmbito da empreitada de 

exe=cução de circuitos pedonais 
nos Morgados, em Fernão Ferro, 

está a ser executado o passeio da 
Avenida 25 de Abril, entre Fernão 
Ferro e Pinhal de Frades, com a 
colocação de lajeta e reparação de 
lancil.

No momento da visita do execu-
tivo municipal ao local, estava a ser 
colocado o toutvenant na abertura 
de caixa do passeio e a ser feita a 
sua devida compactação. Trata-se 
de uma obra municipal no valor de 
131 434 euros.

Jardim de Infância 
de Aldeia de Paio Pires
As obras de construção do 

Jardim de Infância de Aldeia de Paio 
Pires, que estão a ser executadas 
por trabalhadores municipais, es-
tão a decorrer a bom ritmo, para 
que o estabelecimento de ensino 
possa abrir as portas no próximo 
ano letivo.

 Devido a atrasos na entrega de 
materiais e equipamentos por par-
te dos fornecedores, o jardim de 
infância só poderá entrar em fun-
cionamento no dia 11 de outubro, 
mas terá as melhores condições 
para receber as crianças, que terão 
aqui um espaço novo para brincar 
e aprender.

Mercado Municipal 
da Torre da Marinha
No Mercado Municipal da Torre 

da Marinha prosseguem as obras 
de requalificação, com novas ban-
cas de peixe, fruta e legumes, novo 
piso, pinturas interiores e exte-
riores e renovação da iluminação. 
Um projeto que visa transformar 
o mercado num ponto priviligiado 
de comércio local, com melhores 
condições de trabalho e de atendi-
mento ao público.

Durante a visita ao espaço, Joa-
quim Santos, presidente da Câ-
mara Municipal do Seixal, acompa-
nhado pelos vereadores da autar-
quia e por António Santos, presi-
dente da União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, disse que está prevista para 
meados de setembro a conclusão 
desta fase das obras, avançando-se 
depois para o piso superior, com 
intervenções na zona comercial. n

Loja de Cidadão do Concelho do Seixal, AmoraLar de Idosos de Fernão FerroRequalificação da Sociedade Musical 5 de Outubro, 
Aldeia de Paio Pires

Grupo de Futsal Amigos da Encosta do Sol, 
Aldeia de Paio PiresEscola Básica da Quinta da Cabouca, Corroios

Pavimentação na Rua Dr. Emídio Guilherme Garcia 
Mendes, em Amora
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A Quinta da Fidalga, em Arrentela, re-
cebeu, no dia 24 de junho uma ses-
são de Autores da Nossa Terra, uma 
iniciativa da Biblioteca Municipal do 
Seixal que tem como objetivo pro-
mover a obra de autores que sejam 
naturais ou residentes no concelho 
ou na região, proporcionando a sua 
divulgação junto da comunidade. 
Nesta sessão, foram apresentados 
dois livros: o romance «Memórias de 
Um Anjo» e o livro de poesia «Estórias 
e Poemas Lusos», da autoria de 
Sabrina Fialho.
Nascida em Romilly-sur-Seine, 
no nordeste de França, em 1984, 

Sabrina Fialho cresceu e estudou 
em Sézanne até aos 15 anos. Em 
fevereiro de 1999, veio viver para 
Portugal, onde estudou no con-
celho do Seixal e, mais tarde, na 
Universidade Nova de Lisboa. Dividiu 
os anos seguintes entre Portugal, 
Bélgica e Inglaterra, tendo regressa-
do à Margem Sul (que considera a 
sua casa) em fevereiro de 2017. Em 
2020, decidiu finalmente dedicar 
tempo às obras que escreveu ao lon-
go da vida e publicá-las. Além de es-
crever romances e poesia, compõe 
músicas e bandas sonoras.
Não foi de estranhar, portanto, que 

a sessão de apresentação dos livros 
tivesse banda sonora própria, com 
a atuação de uma flautista e dois 
violoncelistas que interpretaram as 
músicas da banda sonora do livro 
«Memórias de Um Anjo».
Manuela Calado, vereadora do pe-
louro da Cultura, esteve presente no 
evento, tendo destacado a impor-
tância de valorizar o livro e a leitura 
bem como os autores do concelho, 
referindo o trabalho de promoção 
junto da comunidade realizado pela 
Biblioteca Municipal do Seixal. 

Autores da Nossa Terra
Apresentação de dois livros de Sabrina Fialho

No dia 17 de julho, o Armazém 56 – 
Arte Sx abriu portas a toda a comu-
nidade, numa oportunidade para 
acompanhar de perto os artistas 
na elaboração dos seus trabalhos 
e projetos. 
Neste dia de portas abertas, os 
participantes foram recebidos pe-
los artistas e artesãos, que assim 
puderam mostrar a sua prática e 
esclarecer algumas dúvidas ou 
questões que os seus trabalhos e 

técnicas suscitassem.
Ao longo do dia, o público partici-
pou nas conversas com artistas e 
assistiu a momentos performati-
vos, como o recital narrativo e mu-
sical Fiar do Tempo, por Ana Sofia 
Paiva e Marco Oliveira, ou a atua-
ção de Parapente 700, um baile 
em viagem através da música de 
dança italiana, francesa, sueca e 
portuguesa, entre outras.
De 16 até 18 de junho, o espaço 

acolheu igualmente a exposição 
Saída Temporária, realizada du-
rante uma residência artística no 
Armazém 56 – Arte Sx e que reú-
ne trabalhos de Isabelle Catucci, 
José Cavalhero, Lucinda Almeida e 
Rita Sevilha. De caráter instalativo 
e participativo, os trabalhos desta 
exposição propuseram paisagens 
reconstruídas a partir de percursos 
e ensaios sobre a memória, o patri-
mónio e as materialidades do lugar. 

Dia aberto incluiu uma exposição, atuações e conversas com artistas
Armazém 56 – Arte Sx abriu portas à curiosidade do público

Iniciativa permite explorar equipamentos 
de relevância patrimonial e histórica 
do concelho
Autarquia promove oficinas 
de desenho ao ar livre 

Entre julho e setembro, o Ecomuseu Municipal do Seixal está a 
promover oficinas de desenho ao ar livre. A primeira oficina reali-
zou-se no dia 10 de julho, no Alto de Dona Ana, no Parque Urbano 
do Seixal. Nesta oficina, os participantes exploraram a riqueza 
histórica e natural deste local, que está associado à antiga fábrica 
corticeira Mundet.
Estas sessões são dinamizadas por Manuela Rosa, uma professo-
ra de Educação Visual no concelho e membro da associação Urban 
Sketchers Portugal. 
As oficinas realizadas em agosto possibilitaram aos participantes 
descobrir outro equipamento municipal: a Quinta da Fidalga, que 
se destaca pela beleza dos jardins, pelo palacete e pelo lago de 
maré, considerado um monumento raro na arquitetura hidráulica 
portuguesa.
Integrado na iniciativa Este Verão na Fidalga, em setembro, reali-
zam-se duas novas oficinas de desenho. No dia 11 de setembro, 
às 10 horas, realizar-se-á a oficina Desenhar para Conhecer a 
Geometria na Quinta da Fidalga: Paralelismo. A oficina de dia 12 
denomina-se Desenho de Natureza na Quinta da Fidalga e está 
agendada para as 17 horas.
O objetivo é que os participantes descubram a Quinta da Fidalga 
com outros olhos, prestando atenção aos seus elementos natu-
rais, recorrendo à pintura e ao desenho. A organização disponibi-
liza cadernos que foram criados para o efeito e que servem para 
registar estes trabalhos. 
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DEPOIS DE se assistir a um 
espetáculo do Desconcentra, nada 
fica igual. Este programa de artes 
contemporâneas na rua trouxe 
propostas fora da caixa, mantendo 
na sua segunda edição o conceito 
com o qual esta iniciativa foi cria-
da. O objetivo é trazer ao concelho 
criações originais, diferentes, para 
vários públicos, que fazem pensar 
e reagir.

Ao longo do mês de julho, vários 
espaços públicos do concelho, em 
todas as freguesias, receberam pro-
postas artísticas diferenciadoras 
para todo o tipo de públicos, des-
de peças infantis a performances 
para público adulto, algumas com 
assistência sentada, outras com o 
público em pé, sempre com distan-
ciamento social.

A abertura do Desconcentra 
foi marcada pela apresentação 
da performance Musculus, a pri-
meira criação a solo de Beatriz 
Dias, performer na WBMotion 
Kulturverein (Alemanha) e bai-
larina da Companhia Olga Roriz. 

No Parque Urbano do Seixal, num 
cenário natural, a bailarina e per-
former mostrou como seria a mu-
lher Neandertal no século XXI: a 
sua nudez, o seu comportamento 
primitivo, as suas expressões, o seu 
movimento e a sua voz. 

A segunda proposta foi para o 
público mais pequeno e as suas fa-
mílias: Sopa de Jerimu, com Graça 
Ochoa, da companhia portuense 
Circolando, no Parque Urbano de 
Fernão Ferro. Sopa de Jerimu con-
ta a história de uma mulher e vá-
rias abóboras. Na sua cozinha, esta 
mulher conviveu com as abóboras, 
ouviu-lhes os segredos e descobriu 
coisas que não conhecia. 

O segundo fim de semana do 
Desconcentra ficou marcado pelo 
espetáculo que cruza instalação, 
arte pública e performance, com 
direção artística de André Braga 
e Cláudia Figueiredo, também da 
Circolando. Nos dias 17 e 18 de ju-
lho, o Jardim da Praça dos Mártires 
da Liberdade, no Seixal, foi palco de 
Água, performance que apresen-

tou micro-histórias construídas em 
torno do imaginário ligado ao ele-
mento água e às alterações climá-
ticas. Vários iglôs, construídos com 
sacos de plástico cheios de água, 
acolheram breves intervenções 
performáticas. Três universos, três 
abordagens em que o público foi 
convidado a circular entre os iglôs. 
Um encontro intimista com o pú-
blico que salientou, através da arte, 
temas atuais, como a crise climática 
e a importância de reduzirmos a 
nossa pegada ecológica. 

No fim de semana de 24 e 25 de 
julho, o património do concelho 
foi o cenário para as atuações do 
Desconcentra.

Na Fábrica de Pólvora de Vale 
de Milhaços decorreu a atuação 
de Noiserv, multi-instrumentista a 
quem já chamaram «o homem-or-
questra» ou «banda de um homem 
só». Noiserv apresentou um con-
certo intimista, trabalhado visual-
mente em harmonia com aquele 
lugar de património, cheio de histó-
rias de trabalho e de vivências.

Palaphita, espetáculo de PIA – 
Projetos de Intervenção Artística, 
foi apresentado no exterior do 
Moinho de Maré de Corroios. 
Através de gestos, expressões e 
sons foi contada a história de uma 
pequena comunidade migratória 
que vive nas margens do rio em 
construções palafíticas.

A última atuação trouxe o circo 
contemporâneo ao Desconcentra. 
A Companhia Erva Daninha levou 
ao Parque Municipal do Serrado 
o espetáculo Por Um Fio. Daniel 
Seabra e Margarida Monteny uti-
lizaram a acrobacia aérea como 
técnica para procurarem continua-
mente o equilíbrio, usando uma 
corda solta com duas pontas a 7 
metros de altura. Esta corda, este 
fio impermanente e inconstante, 
alterou a perceção do espetador 
sobre os corpos em cena, que ora 
estavam juntos, ora separados, em 
constante movimento e risco.

Manuela Calado, vereadora do 
Pelouro da Cultura da Câmara 
Municipal do Seixal, acompanhou 

os espetáculos do Desconcentra, 
e explicou que esta iniciativa foi 
criada no desconfinamento, logo 
após a 1.ª vaga da pandemia, em 
que era preciso repensar a forma 
como se organizavam espetáculos 
e em segurança: «O Desconcentra 
surgiu em 2020 da necessidade de 
encontrar alternativas às salas de 
espetáculos. A nossa ideia foi levar 
a cultura a todo o concelho, para 
que todos tivessem acesso sem se 
deslocarem muito da sua área de 
residência e, ao mesmo tempo, en-
contrar espetáculos diferentes e 
inovadores que pudessem realizar-
-se ao ar livre.»

O resultado foi positivo e esta 
segunda edição veio reforçar es-
sa ideia: «Tivemos sempre espe-
táculos cheios, até com pessoas a 
assistir a vários espetáculos, e re-
cebemos inclusive muita gente de 
outros concelhos, como Palmela, 
Moita, Lisboa, que vieram ao 
Desconcentra pela qualidade da 
oferta cultural», disse Manuela 
Calado. n

Artes contemporâneas de rua

Desconcentra leva criações originais
a todas as freguesias do concelho

Espetáculo da Circolando, com direção artística de André 
Braga e Cláudia Figueiredo,  no jardim do Seixal

Espetáculo Por Um Fio, pela Companhia Erva Daninha, 
no  Parque Municipal do Serrado

Performance Musculus, criação a solo de Beatriz Dias,
no Parque Urbano do Seixal

Sopa de Jerimu, com Graça Ochoa, da companhia portuense 
Circolando, no Parque Urbano de Fernão Ferro

Atuação do multi-instrumentista Noiserv, 
 na Fábrica de Pólvora  de Vale de Milhaços

Palaphita, performance de PIA – Projetos de Intervenção 
Artística, no exterior do Moinho de Maré de Corroios
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Os jardins da Quinta da Fidalga 
acolheram, de 27 de maio até 
31 de agosto, a exposição Terra 
Anónima, uma mostra de tra-
balhos de Isabelle Catucci rea-
lizados em torno do tema terra 
e desenvolvidos durante a resi-
dência artística no Armazém 
56 – Arte Sx e no doutoramento 
em Belas Artes – Escultura, na 

Universidade de Lisboa.
No âmbito desta exposição, cujas 
obras remetem para detalhes da 
arquitetura, história e paisagem 
da Quinta da Fidalga e questio-
nam a relação humana com o 
meio ambiente, foram realizados 
um conjunto de oficinas nos dias 
19 e 26 de junho e 3 e 10 de julho.
Estas oficinas, que tal como a 

exposição integram o programa 
Mural 18, desenvolvido pela Área 
Metropolitana de Lisboa com vis-
ta à diminuição de assimetrias 
e ao reforço da coesão territorial 
através da realização de eventos 
associados ao património, à cul-
tura e a bens culturais, tiveram 
como objetivo a criação de uma 
escultura participativa.

Mostra de trabalhos de Isabelle Catucci incluiu oficinas de escultura
Exposição Terra Anónima na Quinta da Fidalga 

Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal
Teatro e música em noites 
seguras de cultura

Animateatro continua programação de teatro para a infância
Cinema S. Vicente acolheu companhias 
de Setúbal, Barreiro e Lisboa

Em julho, o Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal recebeu música e tea-
tro, com uma homenagem de Vox Angelis a 
Amália Rodrigues por ocasião do centenário 
do nascimento da fadista e uma atuação 
do Teatro da Terra com a peça «O Lugre», de 
Bernardo Santareno.
No dia 10, Pedro Miguel Nunes, na voz, Artur 
Caldeira, na guitarra portuguesa e clássi-
ca, e Daniel Paredes, na guitarra clássica 
e baixo, apresentaram o espetáculo Uma 
História de Vida. Além de revisitar alguns 
dos fados icónicos de Amália Rodrigues, o 
espetáculo multimédia de natureza histó-
rico-musical apresentou igualmente uma 
retrospetiva da vida da fadista com 200 

fotografias inéditas, assim como uma narra-
ção sobre a sua vida.
«O Lugre» subiu ao palco do Auditório 
Municipal do Fórum Cultural do Seixal, en-
tre os dias 22 e 24 e de 29 a 31 de julho, 
com uma minuciosa encenação de Maria 
João Luís para esta obra que contraria a 
visão pacífica e oficial divulgada pela dita-
dura das condições de trabalho da pesca do 
bacalhau. Um regresso do Teatro da Terra à 
obra de Bernardo Santareno num trabalho 
que evidencia o poder das palavras do dra-
maturgo, com um texto que dá a conhecer a 
vida dura de quem a arrisca quotidianamen-
te e as diferentes reações humanas perante 
as adversidades.

O Cinema S. Vicente continua a ser palco 
de espetáculos com companhias nacionais, 
através de uma programação para a infân-
cia promovida pela Animateatro. Em junho, 
a companhia de teatro do Seixal trouxe à 
sala de Aldeia de Paio Pires atuações pela 
sadina Gatem – Espelho Mágico, Arteviva 
– Companhia do Teatro do Barreiro e pela lis-
boeta Lua Cheia – Teatro para Todos. 
No dia 6 de junho, a Arteviva apresentou «O 
Gato das Botas», um trabalho baseado no 
conto de Charles Perrault que nos apresenta 
as aventuras e desventuras de um moleiro e 
do seu amigo que é um gato extremamente 
inteligente, através de uma viagem musical 
repleta de humor dirigido a todas as idades. 

Sediada em Setúbal, a Gatem – Espelho 
Mágico apresentou no dia 20 de junho «A 
Feiticeira de Oz», uma adaptação livre da obra 
de Frank L. Baum, em que nos surgem não 
só Doroteia, o Espantalho, o Rapaz de Lata 
e o Leão, mas mais personagens novas e 
surpreendentes. Um regresso ao fantásti-
co mundo de Oz, numa adaptação musical 
centrada nos valores da amizade capaz de 
encantar gerações sucessivas. Dirigida a um 
público dos  6 aos 36 meses, «Bebeethoven» 
foi apresentada pela companhia Lua Cheia, 
uma encenação em que a música de Ludwig 
Van Beethoven acompanha no palco a magia 
das brincadeiras e dos sonhos, dando a ouvir 
os silêncios e, sobretudo, as emoções. 

Concerto Uma História de Vida com Pedro Miguel Nunes, Artur Caldeira e Daniel Paredes «O Gato das Botas» pelo Arteviva

«O Lugre» de Bernardo Santareno, pelo Teatro da Terra «Bebeethoven» foi apresentada pela companhia Lua Cheia
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Primeira edição com impacto internacional

Competição 
de clarinete no Seixal

O concelho do Seixal tem feito 
uma forte aposta na arte urbana. 
Depois do À Babuja — Festival de 
Street Art, que se realizou no mês 
de junho, foi a vez da iniciativa me-
tropolitana Mural 18 trazer uma 
nova intervenção artística no espa-
ço público do município.
Entre os dias 5 e 14 de agosto, 
João Rodrigues pintou um muro no 
Parque da Quinta dos Franceses, 
junto ao Fórum Cultural do Seixal, 
transportando a sua experiência 

no campo da ilustração para a sua 
criação artística.
Esta iniciativa decorreu no âm-
bito da programação cultural da 
rede Mural 18, uma plataforma 
cultural dos municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa (AML).
Cada município escolheu um artis-
ta do seu concelho, que aleatoria-
mente foi escolhido para intervir 
noutro local. No caso do Seixal, a 
intervenção artística ficou a car-
go de João Rodrigues, do Montijo, 

enquanto o artista seixalense, 
Gonçalo Mar, foi representar o con-
celho na cidade de Setúbal. 
O Mural 18 tem como lema 
«Muralizados no apoio à cultura» 
e assume-se como um evento cul-
tural em rede, que resulta de uma 
candidatura apresentada pela 
AML e pelos seus 18 municípios no 
âmbito do Programa Operacional 
Regional de Lisboa 2020.  

João Rodrigues pintou muro no Seixal
Mural 18 trouxe novo trabalho de street art ao concelho

O SEIXAL Clarinet Com-
petition by Miguel Costa rea-
lizou-se nos dias 31 de julho e 
1 de agosto, no Salão Nobre da 
Sociedade Filarmónica Demo-
crática Timbre Seixalense.

Esta iniciativa tem como ob-
jetivo contribuir, estimular e de-
senvolver o ensino do clarinete 
bem como a evolução dos jovens 
clarinetistas.

A competição destinou-se a 
clarinetistas até aos 25 anos dis-
tribuídos por quatro categorias 
(consoante a idade) e dividiu-se 
em duas provas: eliminatória por 
gravação e final presencial, à qual 
chegaram 30 candidatos, vindos 
de todo o país, mas também da 
Bélgica, Espanha, Israel e Suíça. 

Para o sucesso da primeira 
edição contribuiu o conjunto de 
prémios em géneros cujo valor 
comercial excedeu os 6 mil euros. 

O júri foi presidido pelo ar-

tista Yamaha Paulo Gaspar que 
liderou um painel de cinco cla-
rinetistas portugueses: Hugo 
Azenha, Jacinto Sado, João Ramos 
e Miguel Costa.

O Seixal Clarinet Competition 
foi organizado pela Sociedade 
Filarmónica Democrática Timbre 
Seixalense e a marca by Miguel 
Costa e contou com o apoio da 
Câmara Municipal do Seixal, da 
União de Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
da Associação Portuguesa do 
Clarinete, do Movimento Patri-
monial pela Música Portuguesa e 
da Yamaha.

Manuela Calado, vereadora do 
pelouro da Cultura da Câmara 
Municipal do Seixal, e António 
Santos, presidente da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires, estiveram 
presentes na cerimónia de entre-
ga de prémios, que foi seguida do 

concerto de encerramento com 
os vencedores da competição. 

Classificação
Categoria Timbre Seixalense – 
até aos 11 anos: 1.º, Vasco Pinto 
Basto; 2.ª, Clara Giampietri; 3.ª, 
Ema Victor.
Categoria Cidade do Seixal – dos 
12 anos aos 14 anos: 1.ª, Matilde 
Gomes; 2.º ,  David Tapada; 
3.º, Diogo Custódio.
Categoria D. Caeiro – dos 15 anos 
aos 17 anos: 1.ª, Inês Pereira; 2.ª, 
Rita Lopes; 3.º, Pedro Silva.
Categoria Yamaha Clarinetes 
CSG – dos 18 anos até aos 25 anos: 
1.º, Marcos Rodríguez; 2.º, Joel 
Cardoso; 3.ª, Sofia Rocha. n

Projeto Amor’à Arte
Duas gerações fazem intervenções 
artísticas no espaço público

A zona ribeirinha de Amora foi mais uma vez o cenário para o Projeto 
Amor’à Arte, no dia 27 de julho, com intervenções artísticas no espaço 
público feitas por duas gerações diferentes. 
Os utentes da Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de Amora criaram e executaram poesia visual inspirada nos 
nomes e temas das embarcações típicas do estuário do Tejo. 
Jovens atletas do Clube de Canoagem de Amora pintaram as esferas 
existentes ao longo da frente ribeirinha de Amora com as várias fases 
da Lua.
Este projeto da Câmara Municipal do Seixal pretende envolver os 
participantes na sua comunidade, através da arte, valorizando o 
espaço público que é de todos. A primeira iniciativa envolveu  mulhe-
res da Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas 
Portuguesas (AMUCIP) e a comunidade cigana, em Amora, que pinta-
ram bancos públicos para lhes dar um novo colorido.
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O Agrupamento de Centros de 
Saúde (ACES) Almada-Seixal, em 
parceria com o Hospital Garcia de 
Orta, está a realizar um rastreio do 
cancro do colo do útero no espaço 
onde funcionou a Área Dedicada pa-
ra Doentes Respiratórios, junto ao 
Complexo Municipal de Atletismo 
Carla Sacramento. A Câmara 
Municipal do Seixal voltou a ceder 
o equipamento para que a iniciativa 
possa decorrer. 
O rastreio é dirigido a mulheres dos 
concelhos do Seixal e Almada, entre 
os 30 e os 64 anos, sem médico de 
família. Se for esse o seu caso, não 
se dirija ao local, pois será convoca-
da pelo ACES por telefone ou carta. 
As mulheres com médico de família 
devem confirmar junto do mesmo se 
este rastreio se encontra atualizado.
O rastreio é realizado por médicos 
do ACES e consiste na realização 
de citologia em meio líquido com 

pesquisa de HPV (vírus do papiloma 
humano). O processamento des-
tes exames é realizado no Hospital 
Garcia de Orta, assim como o sub-
sequente agendamento de consulta 
de ginecologia nos casos em que o 
exame apresenta alterações. 
As consultas e a realização de exa-
mes são totalmente gratuitos.

Rastreio do cancro da mama
Está a decorrer no concelho o 
Programa de Rastreio do Cancro da 
Mama, no âmbito da parceria entre 
a Liga Portuguesa Contra o Cancro, 
a Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, o  ACES e a 
câmara do Seixal. 
Os rastreios vão decorrer na União 
das Freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires (UFSAAPP), 
de 20 de setembro e 23 de novem-
bro, na Praça Central da Torre da 
Marinha (próximo das instalações 

da associação de reformados), de 
segunda a sexta-feira, das 9 às 13 
horas e das 14 às 18 horas.
O programa iniciou-se a 27 de maio e 
realizou-se até 13 de julho na fregue-
sia de Corroios (Quinta da Marialva) 
e decorre de 14 de julho a 19 de 
setembro na freguesia de Amora 
(traseiras da sede da junta de fre-
guesia). 

Junto ao Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento
Rastreio do cancro do colo do útero

No concelho do Seixal, estão a fun-
cionar três centros de vacinação 
instalados pela Câmara Municipal 
do Seixal: no Pavilhão Multiusos da 
Quinta da Marialva, em Corroios, no 
Pavilhão Desportivo Escolar Paulo 
da Gama, em Amora, e no Pavilhão 
Desportivo do Portugal Cultura e 
Recreio, em Arrentela.
Nestes centros, os profissionais do 
Agrupamento de Centros de Saúde 
(ACES) Almada-Seixal e a população 
são apoiados por trabalhadores da 
autarquia dos mais diversos servi-
ços, que asseguram o controlo de 
entradas e saídas, a organização 
do espaço físico e circuitos de pas-
sagem dos munícipes convocados 
para a vacinação.
Além disso, estão também traba-
lhadores municipais a assegurar o 

transporte de munícipes com difi-
culdade de deslocação para os cen-
tros municipais de vacinação, indo 
buscá-los e levá-los às suas casas.
Este trabalho tem sido muito valori-
zado, mesmo apesar dos problemas 
de sobreposição de agendamentos 
para a vacina que já se verificaram, 
mas que foram provocados por mo-
tivos alheios à autarquia, uma vez 
que resultaram das convocatórias 
diretas realizadas pela equipa (task 
force) do Governo, descoordenadas 
das administrações regionais de 
saúde.
O trabalho de parceria entre a autar-
quia e o ACES serviu inclusivamente 
de exemplo para estudantes e em-
presas da área hospitalar.
No dia 29 de julho, Manuela Ca-
lado, vereadora da autarquia, re-

cebeu, no centro de vacinação de 
Arrentela, instalado no Pavilhão 
Desportivo do Portugal Cultura e 
Recreio, Francisca Dimas, farma-
cêutica do Hospital do Barreiro, e 
Jorge Sequeira, da MedicineOne, 
Life Sciences Computing.
Na visita estiveram Alexandre 
Tomás, diretor do ACES Almada-Sei-
xal e José Lourenço, da Comissão 
de Utentes de Saúde do Concelho 
do Seixal.
O objetivo dos visitantes foi contac-
tar com a organização e funciona-
mento do centro de vacinação de 
Arrentela e perceber a estratégia 
do ACES e do município do Seixal 
para disponibilizar esta resposta à 
comunidade.

Visita ao centro de vacinação de Arrentela
Vacinação no concelho é exemplo na área médica

Exposição de alunos na Escola Básica 
Paulo da Gama
Sensibilizar para a prevenção 
e tratamento de dependências
Duas turmas do 9.º ano da Escola Básica Paulo da Gama realizaram 
uma exposição na biblioteca da escola sobre a dependência de 
substâncias e do jogo. A mostra foi realizada no âmbito do Projeto 
Contagiar Saúde, implementado pela Câmara Municipal do Seixal 
em parceria com a Equipa de Tratamento de Almada, que atua na 
prevenção e tratamento de dependências. Através do Contagiar 
Saúde, são organizadas ações de promoção da saúde psicológica 
na adolescência dirigidas a turmas do 3.º ciclo do ensino básico e do 
ensino secundário.
Partindo da dinamização de sessões temáticas sob o tema 
«Prevenção de comportamentos aditivos e das dependências» junto 
das turmas, foi-lhes proposto que no final produzissem materiais 
preventivos e criativos alusivos, no sentido de promover a partilha de 
conhecimento entre os seus pares e/ou na escola.

Cruz Vermelha Portuguesa
Compromisso de honra 
de novos voluntários

A família Cruz Vermelha aumentou no dia 4 de julho. Nesta data, 
foi celebrado o compromisso de honra à missão Cruz Vermelha 
Portuguesa dos novos voluntários da 19.ª Recruta da Delegação 
Foz do Tejo e da 14.ª Recruta da Delegação de Setúbal. A ceri-
mónia realizou-se na Delegação Foz do Tejo da Cruz Vermelha 
Portuguesa, no Seixal. 
Joaquim Tavares, vereador da Câmara Municipal do Seixal, esteve 
presente no evento, tendo destacado a importância do trabalho 
realizado pela instituição na assistência humanitária e social à po-
pulação do concelho e a presença da Cruz Vermelha nas respostas 
de prevenção e controlo da pandemia.

Manuela Calado, vereadora da Câmara Municipal  do Seixal, em  visita ao centro de vacinação municipal
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Todos os dias, os trabalhadores municipais estão 
na rua, em vários pontos do concelho, para limpar, 
desinfetar e fazer a manutenção do espaço público. 
Além deste trabalho diário, realiza-se semanal-
mente, às quartas-feiras, e quinzenalmente, aos 
sábados, a iniciativa Seixal + Perto, em que equipas 
com cerca de 50 trabalhadores intervêm de forma 
concertada numa localidade em áreas como higie-
ne e limpeza urbana, recolha de resíduos sólidos 
urbanos, salubridade, manutenção e conservação 
urbana, água e saneamento, espaços verdes, entre 
outras.
Lavagem de contentores e ecopontos, recolha de 
monos, reparação de mobiliário urbano, varredura 

e lavagem de ruas, despejo de papeleiras, des-
matações, cortes de ervas e contenção das copas 
das árvores, manutenção de canteiros, controlo 
de pragas, desobstrução de coletores e sarjetas 
e reparação de asfalto e passeios estão entre os 
trabalhos realizados.
Esta iniciativa é sempre acompanhada por Joaquim 
Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
e vereadores da autarquia, que contactam com os 
trabalhadores e com a população, obtendo suges-
tões e opiniões.
Estas ações demonstram a capacidade dos tra-
balhadores municipais e são uma forte aposta na 
melhoria do serviço público à população.

Iniciativa reforça manutenção do espaço público

Vale de Gatos, AmoraVale de Milhaços, Corroios

O executivo municipal acompanha todas as ações 
Seixal + Perto

Lavagem de contentores nos Redondos, Fernão FerroLimpeza de mata nos Redondos, Fernão FerroPaivas, Amora

Vale de Milhaços, Corroios

Miratejo, CorroiosPoda de árvores, em ArrentelaReparação de vias na Quinta da Boa Hora , em Arrentela
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A música regressou à Arena 
Multiusos de Paio Pires com 
as atuações dos cantores David 
Ventura, Lena d’Água e Toy, duran-
te os Concertos de Verão na Aldeia, 
nos dias 6, 7 e 8 de agosto. 
Foram três noites de muita anima-
ção e os artistas corresponderam 
ao carinho do público com as suas 
canções favoritas e temas novos. 
A iniciativa foi coorganizada pe-
la Câmara Municipal do Seixal e 
União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
sendo assegurado o cumprimento 
das normas de segurança reco-

mendadas pela Direção-Geral da 
Saúde para que os espetadores 
estivessem em segurança.
Na última noite dos Concertos de 
Verão na Aldeia, Toy fez questão 
de felicitar o concelho e a fregue-
sia «pela coragem» de realizar o 
evento e agradeceu: «Em nome da 
cultura, obrigado, Seixal, obrigado, 
Paio Pires!»
O público também manifestou en-
tusiasmo pelo regresso aos con-
certos. Para Carlos Passarinho, é 
mesmo «um grito de liberdade para 
«começarmos a desanuviar e a so-
cializar e nada melhor do que estes 

concertos».
A opinião de Alice Durão sobre a 
fruição da música ao vivo é similar: 
«Acho muito bem, porque nós esta-
mos fartos de estar fechados em 
casa». Para Susana Mariza, «as ini-
ciativas de música ao ar livre têm 
todo o sentido, espero que conti-
nuem porque fazem falta».
No final do último concerto, o jo-
vem André Gomes considerou que 
foi «uma boa iniciativa, depois des-
te tempo todo em casa devido à 
covid. As pessoas já precisavam 
destas coisas».
O presidente da Câmara Municipal 

do Seixal, Joaquim Santos, e o pre-
sidente da União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, António Santos, também 
marcaram presença no evento.
«Numa altura em que tem sido tão 
escassa a oferta cultural, há que 
dar uma oportunidade também 
aos artistas, aos técnicos de som, 
a toda a gente que trabalha na área 
da cultura, este é mais um espaço 
que têm para poderem trabalhar», 
observou António Santos.
Sobre os Concertos de Verão na 
Aldeia, Joaquim Santos lembrou 
que devido à pandemia «não foi 

possível realizar as festas popula-
res no modelo tradicional, por isso 
realizámos várias iniciativas, como 
estes concertos de verão, no senti-
do de demonstrar que é possível o 
acesso à cultura». 
O autarca considerou que «é mui-
to importante continuarmos a 
oferecer cultura à população, que 
esta saia de casa e esteja em se-
gurança a assistir a espetáculos, 
a divertir-se, para que possamos 
retomar as nossas vidas, porque 
mesmo em pandemia é possível 
usufruir da cultura, porque a cultu-
ra é segura»

Concertos de Verão na Aldeia
Usufruir da cultura de forma segura

Um dos maiores eventos culturais do país regressa à Quinta da Atalaia, Amora, de 3 a 5 de se-
tembro. A edição de 2021 da Festa do Avante! celebra os 100 anos do PCP, que não descurou a 
qualidade do programa cultural e desportivo, com uma oferta diversificada de concertos, teatro 
e cinema; exposições, com destaque para a Bienal de Artes Plásticas; feira do livro; o espaço 
ciência e debates. Outros pontos fortes da festa são o espaço dedicado à solidariedade entre os 
povos, a gastronomia e a área dedicada às crianças com animação própria.
Regressa o concerto sinfónico de abertura, sendo esteano comemorativo do centenário do PCP, 
com orquestrações originais de temas de vários compositores. 
O cartaz musical abrange estilos musicais diferenciadas, com destaque para Paulo de Carvalho 
com Mafalda Sacchetti e Marco Rodrigues; Pedro Jóia; Brigada Victor Jara com Zeca Medeiros; 
Aline Frazão, Sara Tavares, Karina Gomes, Mick Trovoada e Toty Sa’Med num tributo a Waldemar 
Bastos ; Tim com Teresa Salgueiro, entre muitos outros artistas.
As plateias dos espetáculos voltam a ter lugares sentados de acordo com as normas de seguran-
ça da Direção-Geral da Saúde de prevenção da pandemia. Também se verificará o condiciona-
mento de trânsito nas ruas e áreas envolventes nos dias da festa. 

O concelho do Seixal recebeu a 8 de agosto o programa da TVI «Somos Portugal», que mostrou ao 
país o que de melhor há nesta terra, proporcionando uma tarde de música e animação.
Na emissão destacaram as potencialidades do concelho, quer ao nível cultural, quer a sua rique-
za natural e patrimonial, a oferta desportiva, turística e gastronómica, mostrando que o Seixal é 
um local de visita obrigatória e um concelho em crescimento e atrativo para os jovens.
Passaram pelo programas vários músicos e projetos do concelho; artistas de outras áreas como 
fotografia, pintura e ilustração. As atividades e desportos náuticos e outros desportos  estiveram 
em evidência. A gastronomia de qualidade do Seixal foi uma área focada, com convidados à 
altura. Outros convidados trouxeram a importância do comércio local e das profissões, como 
pescadores, mestres de tráfego local, pastores, hortelãos e artesãos. A inovação e criatividade 
também marcaram presença. 
O Moinho de Maré de Corroios, o varino «Amoroso», o bote de fragata «Baía do Seixal» e a Quinta 
da Fidalga são insígnias do património municipal que brilharam no «Somos Portugal». 
O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, foi um dos convidados especiais 
do programa.

De 3 a 5 de setembro, Festa do Avante! em Amora 
Cultura e desporto são a aposta do evento

«Somos Portugal» passou por aqui
O melhor do Seixal na TVI



O programa de animação Agosto 
Cultural, que teve a sua primeira 
edição em 2020 como forma de 
oferecer cultura e animação em 
tempos de pandemia, voltou ao 
Parque de Exposições de Corroios 
entre dia 20 e 29 de agosto.
A iniciativa teve início com a V Noite 
de Fados Emídio Leitão e terminou 
com uma atuação dos Zimbro, aco-
lhendo ainda The Twist Connection, 
UHF, XPTO – Companhia de 
Artes Perfomativas, Toy, Estrada 
de Santiago, Cavaquinhos e 
Concertinas, Zeca em Nós, a exibi-
ção do filme «Zé Pedro Rock’n Roll» 
e uma mostra mensal de ativida-
des económicas.

Presente no primeiro dia da ini-
ciativa, o presidente da Junta de 
Freguesia de Corroios explicou 
que «este ano estudámos outros 
formatos para realização de um 
programa cultural para oferecer à 
nossa população em agosto, sen-
do que um deles correspondia às 
tradicionais festas populares de 
Corroios, mas cedo percebemos 
que dada a situação pandémica 
seria impossível a sua realização 
em segurança».
 Eduardo Rosa explicou ainda que 
a opção por uma segunda edição 
programa Agosto Cultural colocou 
«a segurança em primeiro lugar» 
e permitiu oferecer à população 

um programa de animação «com 
muita dignidade, e reunindo artis-
tas locais e nacionais e os nossos 
agentes económicos num espaço 
com grande qualidade».
O presidente da Câmara Municipal 
do Seixal acompanhou igual-
mente a iniciativa e congratulou 
a Junta de Freguesia de Corroios 
pela sua realização em parceria 
com o município. Joaquim Santos 
explicou que «este é o caminho 
que a Câmara Municipal do Seixal 
defende, a realização de eventos 
culturais, recreativos e desporti-
vos, cumprindo todas as normas 
de segurança e possibilitando às 
famílias e amigos estarem juntos e 

conviver, simultaneamente promo-
vendo a dinamização do comércio 
local, tão lesado pelas medidas 

restritivas de controlo da pande-
mia promovidas pelo Governo». 
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O Parque Municipal do Serrado 
recebeu, de 13 a 15 de agosto, 
a iniciativa Serrado ao Pôr do 
Sol, para assinalar o regresso à 
música e ao convívio ao ar livre, 
contemplando também desporto, 
animação infantil, artesanato e 
gastronomia.
A abertura do evento contou com 
o desfile do Grupo Motard de 
Amora Os Lusitanos e a atuação 
do Grupo Karma Drums.
Pelo palco do recinto passaram 
Sebastião Antunes e Quadrilha, 
com a participação especial 
Hélder Costa; o cantor Rui 
Bandeira e Fado Meets Jazz, 
com o fadista convidado André 
Azevedo, uma voz de Amora.
A animação infantil foi dinamiza-
da pela Boneca Mimi e por Hélder 
Costa.
No dia 15, realizou-se a tradicio-
nal procissão com a imagem de 
Nossa Senhora do Monte Sião. 
O evento foi organizado em par-
ceria pela Junta de Freguesia de 

Amora e Câmara Municipal do 
Seixal.
Os visitantes manifestaram con-
tentamento pela iniciativa. para 
Tiago Francisco «é uma boa inicia-
tiva» as autarquias «fazerem este 
tipo de festas». Ângela Cardoso 
disse estar «muito contente» e 
que o acontecimento «é muito 
bom até pelas crianças e pelos 
idosos de Amora que estavam a 
precisar de liberdade e de luz». 
Para Raquel Moreira o Serrado 
ao Pôr do Sol «está muito bom, 
porque não havia isto há muito 
tempo por causa da covid». A opi-
nião de Vítor Silva é concordante: 
«Acho que as pessoas já precisa-
vam de um bocadinho de diver-
são, estamos sempre todos fe-
chados em casa, e a gente está a 
precisar de espairecer a cabeça.»
Eleitos da Câmara Municipal do 
Seixal, da Assembleia Munici-
pal, da Junta de Freguesia e da 
Assembleia de Freguesia de 
Amora estiveram presentes no 

evento Serrado ao Pôr do Sol. 
Joaquim Santos e Manuel Araújo, 
presidentes da Câmara Municipal 
do Seixal e da Junta de Freguesia 
de Amora, saudaram a popula-
ção neste regresso à animação 
no Parque Municipal do Serrado. 
«A ideia de criar este evento 
Serrado ao Pôr do Sol, vem de cer-
ta forma substituir as tradicionais 
festas populares de Amora que 
não podiam ser realizadas como 
anteriormente e optámos por es-
te espaço magnífico do Parque 
Municipal do Serrado que tem a 
vantagem de ser fechado e poder 
haver um controle de acessos», 
disse Manuel Araújo. 
Joaquim Santos considerou que 
Serrado ao Pôr do Sol «É uma ex-
celente iniciativa, da qual a câma-
ra municipal é parceira, porque 
no Seixal, apesar de estarmos em 
pandemia, conseguimos fazer es-
petáculos que são seguros, onde 
cumprimos todas as orientações 
da Direção-Geral da Saúde».

Serrado ao Pôr do Sol
Amora assegura animação de qualidade 

Programa Agosto Cultural
Corroios promove animação, convívio e dinamização económica
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CERCA DE 37 500 pes-
soas visitaram o Parque Urbano 
do Seixal, no âmbito da iniciativa 
Verão no Parque, que se realizou 
entre 6 e 22 de agosto, com múl-
tiplas atividades a decorrer em 
simultâneo.  

Com uma vista espetacular 
sobre a Baía do Seixal e sobre 
Lisboa, a animação foi uma cons-
tante, de manhã à noite, incluindo 
propostas para todos os gostos 
nas diferentes áreas. Além das 
zonas de lazer e esplanada, onde 
não faltavam as espreguiçadeiras 
ao sol ou sombra, a oferta gastro-
nómica foi diversificada, assim 
como o mercado de artesanato. 

Enquanto se tomava algo numa 
das tasquinhas ou aproveitava pa-

ra fazer um piquenique, podia-se 
desfrutar de atuações ao vivo de 
artistas ou DJ ou ainda assistir a 
cinema ao ar livre. 

O desporto também marcou 
presença, com aulas de ioga, pi-
lates, zumba, dança, treino HIIT, 
fitness e outras.

Além dos brinquedos tradi-
cionais como os baloiços e os es-
corregas do parque, as crianças 
tiveram a oportunidade de se di-
vertirem na mini roda, viajar no 
comboio-lagarta elétrico a circu-
lar pelo recinto e andar no car-
rossel. Também houve sessões de 
contos e filmes infantis.

A organização da iniciativa  
Verão no Parque assegurou todas 
as condições de higiene e segu-

rança, no âmbito das normas da 
Direção-Geral da Saúde.

Para o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos, «valeu a pena visitar o 
Verão do Parque e passar aqui 
um dia muito agradável, porque 
apesar da pandemia, é possível 
estarmos com a família e confra-
ternizarmos com os amigos». E 
com a garantia de que o Parque 
Urbano do Seixal «é sempre uma 
excelente opção para desfrutar 
um bom momento». n

Verão no Parque

Parque Urbano do Seixal 
recebeu milhares de famílias
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REALIZADA NO exte-
rior e cumprindo as normas de 
segurança da Direção-Geral da 
Saúde, a Associação Unitária de 
Reformados, Pensionistas e Idosos 
de Miratejo (AURPIM) assinalou o 
37.º aniversário com uma sessão 
solene presencial.

Com mais de 900 sócios, a 
AURPIM contava com 70 utentes 
em centro de dia e 35 em serviço de 
apoio domiciliário ainda antes do 
início da pandemia em Portugal. A 
sede está a ser beneficiada com um 
investimento da Câmara Municipal 
do Seixal e um projeto com inter-
venções de substituição da cober-
tura, conservação de fachadas e 
de terraços e de ampliação da co-
zinha.

«Neste tempo de pandemia, a 
AURPIM permanece solidária com 
os mais necessitados, desejosa de 
abrir as portas a todos os nossos 
associados e utentes», assegurou 
Inácio Graça, presidente da dire-
ção da instituição. O dirigente ex-
plicou que as obras em curso na 

associação visam «melhorar as 
condições de acolhimento», assim 
como «as condições de trabalho 
dos nossos trabalhadores» e reco-
nheceu «os apoios fundamentais 
que temos encontrado entre os ór-
gãos autárquicos de que as obras 
na instituição são apenas a parte 
mais visível».

Em representação da União 
das Associações de Reformados, 
Pensionistas e Idosos do Concelho 
do Seixal e da União Distrital 
das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social de Setúbal, 
Fernando Sousa lembrou que no 
início da pandemia «quando tudo 
faltava para combater o vírus, foi 
a câmara do Seixal que fez chegar 
os equipamentos de proteção in-
dividual para assegurar a continui-
dade do nosso trabalho de apoio a 
associados e utentes».

O presidente da Junta de 
Freguesia de Corroios, Eduardo 
Rosa, atribuiu a força do movi-
mento associativo de reformados 
à proximidade e parceria com o 

«Que Fazemos Nós Aqui» é o nome da peça de teatro que a turma de Teatro da Unisseixal – 
Universidade Sénior do Seixal preparou para finalizar o ano letivo. 
Dirigida por Sérgio Prieto e com um elenco de alunos da Unisseixal, a encenação foi apresen-
tada no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal no dia 22 de junho, onde todas as 
medidas de segurança foram respeitadas. 
A atuação foi composta por pequenas histórias de vida, amores perdidos, donzelas expectan-
tes, lutas interiores e a incessante busca ao encontro das coisas belas da vida.
O momento contou ainda com intervenções de Jaime Ribeiro, presidente da Casa do Educador, 
Mariana Mareco, reitora da Unisseixal, e de Maria João Macau, vereadora da Educação da 
Câmara Municipal do Seixal.

O livro «Ver para Crer», de Rui Miguel Tovar e Aurélio Pereira, foi apresentado a 10 de julho, no 
Núcleo do Sporting Clube de Portugal do Seixal – Espaço Memória Albano Narciso Pereira. A obra 
conta as histórias do maior caça-talentos do futebol mundial, Aurélio Pereira, dos 50 anos dedi-
cados ao Sporting e das descobertas mais proveitosas para o clube, para a seleção e para todos 
os adeptos de futebol. O evento contou com a presença de Rui Miguel Tovar, das filhas de Aurélio 
Pereira, Mafalda e Rute, e do irmão Carlos Pereira.
Também organizada pelo Núcleo do Sporting foi a exposição de desenho e pintura, Minha Maré 
Seixal, de Rui Caetano. A mostra esteve patente neste espaço de 25 de junho e 3 de julho, e, em 
simultâneo, na Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense. Na inauguração, estive-
ram presentes Manuela Calado e Joaquim Tavares, vereadores da Câmara Municipal do Seixal, 
e António Santos, presidente da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires.

Turma de Teatro da Universidade Sénior do Seixal
Unisseixal encerra ano letivo com peça 
no Auditório Municipal

Núcleo do Sporting Clube de Portugal do Seixal
Apresentação de livro e exposição de pintura

Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Miratejo

Trabalho social em parceria
 com a Câmara Municipal do Seixal

A vereadora Manuela Calado participou na sessão de aniversário da AURPIM

Poder Local do concelho e saudou a 
AURPIM pelo aniversário.

Manuela Calado, vereadora do 
Desenvolvimento Social da Câmara 
Municipal do Seixal, realçou «to-
das as instituições que desde 2020 
têm estado na linha da frente do 
combate à covid-19, junto dos mais 
necessitados e sem desistir nunca».

Relativamente à pandemia, a  ve-
readora disse que «sabemos que 
as dificuldades serão grandes, as 
famílias estarão mais fragilizadas, 
as dependências económicas e so-
ciais mais acentuadas e estas insti-
tuições serão ainda mais necessá-
rias», pelo que defendeu a impor-
tância de autarquias e instituições 

sociais manterem as suas parcerias 
e permanecer unidas, num cami-
nho comum de apoio aos que mais 
necessitam. Disse ainda que «tam-
bém o Estado Central tem de fazer 
esse caminho connosco, cumprin-
do os financiamentos necessários à 
resolução dos problemas enfrenta-
dos pela nossa população». n



Rodrigo Caixas conquistou, no dia 18 de agosto, a medalha de ouro na 
disciplina de scratch, em Apeldoorn, Países Baixos, onde decorreram 
os campeonatos da Europa de sub-23 e juniores.
O jovem de 20 anos, formado no Clube de Ciclismo de Aldeia de Paio 
Pires, atualmente a representar o LA Alumínios-LA Sport, esteve imba-
tível na corrida de 15 quilómetros, 60 voltas ao velódromo do complexo 
desportivo Omnisport.
Esta foi a sua primeira corrida a este nível, mas o paiopirense controlou 
as movimentações dos adversários diretos para garantir o título euro-
peu de scratch.

Débora Quaresma, atleta residente em Corroios, foi a 7.ª melhor 
atleta na prova de lançamento do peso no Campeonato do Mundo de 
Atletismo de Sub-20 disputado no Quénia, a 21 de agosto. 
A atleta do Sporting Clube de Portugal chegou à marca de 14,53 
metros, uma das suas melhores de sempre, conseguindo assim 
no Quénia melhor do que o oitavo lugar, que há um mês obteve nos 
Europeus em Tallin, na Estónia.
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A equipa de andebol de ACR4 
(Andebol em Cadeira de Rodas) 
do Independente Futebol Clube 
Torrense ficou em 3.º lugar no cam-
peonato nacional.
A fase final desta competição 
realizou-se no dia 10 de julho, no 
Pavilhão Municipal da Torre da 

Marinha, sem público, e com todas 
as condições de higiene e segu-
rança.
A equipa vencedora foi a Asso-
ciação Portuguesa de Deficientes 
de Leiria e em segundo lugar fi-
cou a Associação Portuguesa de 
Deficientes do Porto.

Este evento decorreu com o apoio 
da Câmara Municipal do Seixal, 
da União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires 
e da Federação de Andebol de 
Portugal.

Campeonato nacional disputado no concelho
Equipa de andebol em cadeira de rodas 
do IFCT em terceiro lugar

O Clube de Canoagem de Amora 
(CCA) obteve o 3.º lugar no Cam-
peonato Nacional de Regatas em 
Linha.
A prova decorreu no Centro de Alto 
Rendimento de Montemor-o-Velho 
nos dois últimos fins de semana 
de julho, tendo estado em com-
petição cerca de 813 atletas, em 
representação de 47 clubes na-
cionais.
O CCA participou em 24 finais A 
e três finais B, tendo obtido seis 
medalhas de ouro, nove de prata e 
duas de bronze.
Nos dias 17 e 18 de julho, a com-
petição foi destinada a atletas dos 
escalões sénior, júnior e veterano, 

Campeonato Nacional de Regatas em Linha
Clube de Canoagem de Amora em 3.º lugar

e o CCA classificou-se em 5.º lugar. 
Os dias 24 e 25 de julho foram re-
servados aos escalões de cadetes, 
infantis e iniciados.
Coletivamente, o CCA somou, nas 

duas fases da prova, 1916 pontos, 
logo atrás do Náutico de Prado, 
com 2692 pontos, e do Clube 
Náutico de Ponte de Lima, com 
3120 pontos, que foi o vencedor.

Atleta de Corroios das melhores 
no lançamento do peso 

Jovem da Aldeia de Paio Pires 
campeão europeu em scratch
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OS ATLETAS do Centro 
Cultural e Recreativo do Alto 
do Moinho (CCRAM) participa-
ram, nos dias 16 e 17 de julho, 
no Campeonato Nacional da 1.ª 
Divisão de Trampolins, que se rea-
lizou no Pavilhão João Rocha, em 
Alvalade.

O destaque vai para Matilde 
Nobre, que arrecadou três títulos 
nacionais nas especialidades de 
trampolim individual, trampolim 
sincronizado e duplo minitrampo-
lim.

O clube subiu mais três vezes 
ao pódio, tendo conseguido duas 
medalhas de prata e uma de bron-
ze, com os atletas Alice Nobre em 
trampolim individual (vice-cam-
peã nacional) e Pedro Marques em 
duplo minitrampolim (3.º classi-
ficado) e, ainda, a equipa feminina 
sénior (vice-campeã nacional).

Outros lugares de pódio
O CCRAM obteve a melhor parti-

cipação de sempre em campeona-
tos regionais. Apesar de um longo 
período sem competições, no re-
gresso às provas somou lugares de 
pódio. Primeiro nos Campeonatos 
Nacionais de Ginástica de Tram-
polins que se realizaram nos dias 
3 e 4 de julho, em Viana do Castelo. 
Numa competição que contou com 
a participação de 600 ginastas, des-
taque para a atleta do CCRAM Sara 
Ribeiro, que se sagrou campeã na-
cional de duplo minitrampolim de 
seniores.

No fim de semana de 12 e 13 de 
junho, realizou-se o Campeonato 
Regional de Trampolins em Sines, 
tendo o CCRAM alcançado o título 
de campeão regional em vários es-
calões e diferentes aparelhos, com 
os seguintes resultados:

Duplo minitrampolim – Escalão 
Elite: Pedro Marques, campeão re-
gional; Escalão Sénior 1.ª Divisão: 
Sofia Lourinho, campeã regional 
e Diogo Palma, vice-campeão re-

gional; Escalão Júnior 1.ª Divisão: 
Matilde Nobre, campeã regional; 
Escalão Sénior Base: Sara Ribeiro, 
campeã regional; Escalão Juvenil 
Base: Maria Nunes, 3.º lugar, e 
Matilde Campaniço, 9.º lugar.

Trampolim individual – Escalão 
Sénior 1.ª Divisão: Alice Nobre, 
campeã regional, Diogo Palma, 
campeão regional, Sara Ribeiro, 
vice-campeã regional, Madalena 
Pagacha, 3.º lugar, e Sofia Lourinho, 
4.º lugar; Escalão Júnior 1.ª Divisão: 
Matilde Nobre, campeã regional; 
Escalão Juvenil Base: Maria Nunes, 
vice-campeã regional, e Matilde 
Campaniço, 7.º lugar. A equipa sé-
nior feminina foi campeã regional.

Trampolim sincronizado: Alice 
Nobre e Ana Silva, campeãs regio-
nais. n

Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho

Atletas conquistam vários 
títulos em trampolins

Associação Náutica do Seixal no pódio
Seixal recebeu prova de vela

A Baía do Seixal recebeu, a 10 e 11 de julho, a 4.ª e última prova do 
Campeonato Regional de Vela do Centro, disputando-se em simul-
tâneo a Taça Regional de Escolas de Vela, numa organização da 
Associação Náutica do Seixal (ANS).
A ANS esteve representada por 10 atletas, que obtiveram excelentes 
resultados e subidas ao pódio. Na classe de Optimist, em iniciados, 
Lourenço Teixeira conquistou o 1.º lugar e Tiago Rosa, o 3.º. Na classe 
ILCA/Laser 4, Luís Coimbra foi o vencedor, seguido por Frederico 
Pinho em 2.º lugar. Nos femininos, Mafalda Marreiros foi a vencedora.
A equipa de iniciados da ANS foi a campeã na Taça Regional de 
Escolas de Vela, com Lourenço Teixeira a atingir o pódio de campeão 
regional e Tiago Rosa no 3.º lugar.
É de referir ainda outro marco da ANS: a equipa de kayak polo de sub-
-16 venceu a 1.ª fase do Campeonato Nacional, que se realizou nos 
dias 10 e 11 de julho em Coimbra, tendo Rafael Damas conquistado o 
troféu de Melhor Marcador do torneio.

Centro Cultural e Desportivo das Paivas
Encontro de capoeira no Parque 
Municipal do Serrado

O Centro Cultural e Desportivo das Paivas (CCDP) realizou, no dia 26 
de junho, no Parque Municipal do Serrado, em Amora, um encontro 
de capoeira em que estiveram presentes cerca de 65 atletas e que 
incluiu uma aula aberta de capoeira, no âmbito dos Jogos do Seixal.
A atividade teve também como objetivo entregar as graduações dos 
alunos após um ano de treino.
O evento foi organizado pelo CCDP e Grupo Muzenza de Capoeira com 
o apoio da Junta de Freguesia de Amora e da Câmara Municipal do 
Seixal. 

Fo
to

: L
uí

s F
rá

gu
as



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 766    AGOSTO 2021

26     DESPORTO

No dia 19 de junho, decorreram na 
Nazaré os campeonatos de Portugal 
de taekwondo poomsae tradicio-
nal e poomsae freestyle, em que 
o Clube Recreativro e Desportivo 
de Miratejo (CRDM) e o Clube 
Desportivo e Recreativo Águias 
Unidas (CDRAU) estiveram repre-
sentados por seis e por três atletas, 
respetivamente, e obtiveram exce-
lentes resultados com vários títulos 
de campeões e vice-campeões em 
individuais, pares e por clubes. 
Entre estes, destacaram-se as atle-
tas do CDRAU Maria Ferreira, que 

conquistou o título de campeã, e 
Sara Loureiro, de vice-campeã. O 
clube levou ainda o atleta Daniel 
Rodrigues à competição.
Realcem-se ainda os atletas do 
CRDM Bruno Fidalgo, com dois tí-
tulos de vice-campeão e outros dois 
de campeão, mais um 3.° lugar; 
Cristiana Peixe, com uma meda-
lha de bronze, dois títulos de vice-
-campeã e um de campeã; Tomás 
Fonseca, com um título de campeão 
e um 3.° lugar; Irina Félix, com uma 
3.ª classificação; Diogo Almeida, 
com um título de campeão; e Inês 

Beja, com um título de campeã. 
Nas classificações coletivas, o 
CRDM obteve o 1.° lugar por equi-
pas femininos e o 2.° por equipas 
masculinos. O CDRAU obteve um 
título de vice-campeão feminino.

Danças de salão
A Associação Portuguesa de 
Professores de Dança de Salão 
Internacional (APPDSI) realizou, a 
26 de junho, no Pavilhão Multiusos 
Águias Unidas, o Evento Toni Pinto 
e Ronnie Lekoch, que marcou a re-
toma da atividade na dança com-

petitiva presencial da comunidade 
APPDSI. O evento decorreu com 
todas as condições de seguran-
ça. Joaquim Tavares, vereador da 
Câmara Municipal do Seixal, esteve 
presente na entrega de prémios.
Cinco pares de dançarinos do CRDM  
participaram no Campeonato Nacio-
nal de Standard e Latinas 2021, que 
se realizou nas Caldas da Rainha a 
26 e 27 de junho, tendo obtido exe-
lentes resultados.
Os dançarinos do clube obtiveram 
as seguintes classificações:
Alexandre Vargas e Leonor Vargas: 

1.° Juniores 1 Iniciados Latinas 
(campeões nacionais); Paulo 
Pereira e Beatrice Birca: 1.° Juniores 
2 Iniciados Standard (campeões na-
cionais);  5.° Juniores 2 Intermédios 
Latinas. David Costa e Ana Costa: 1.º 
Seniores 2 Iniciados Standard (cam-
peões nacionais); 1.° Seniores 2 
Iniciados Latinas (campeões nacio-
nais). Fábio Correia e Tatiana Cruz: 
4.° Adultos Iniciados Standard; 
4.° Adultos Intermédios Latinas. 
Andriy Boldyryev e Liliana Morgado: 
9.° Adultos Pré-Open Latinas; 16.° 
Adultos Open Latinas.

No dia 13 de junho, o Pavilhão Municipal da Torre da Marinha recebeu a 2.ª jornada do 
Campeonato Regional de Setúbal de Dança Desportiva, uma organização da Associação de 
Setúbal de Dança Desportiva e da escola DanceStep, com o apoio da Câmara Municipal do 
Seixal e da federação portuguesa da modalidade.
Além de acolher o campeonato, que incluiu diferentes escalões, o Seixal participou na com-
petição com prestações de atletas da Sociedade Musical 5 de Outubro, do Clube Recreativo 
e Desportivo do Miratejo e da DanceStep, tendo obtido alguns pódios, quer em prestações 
individuais, quer em pares.
Ainda antes, no dia 30 de maio, o Pavilhão Municipal da Torre da Marinha havia já sido palco 
do 1.º Regional de Setúbal e 1.º Circuito Nacional de Solos e Grupos – Latinas Standard, uma 
organização que juntou a Câmara Municipal do Seixal e a Associação de Setúbal de Dança 
Desportiva.

O Campeonato Nacional Base de Ginástica Rítmica e o II Open de Conjuntos decorreram no 
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho, em Corroios, nos dias 19 e 20 de junho. 
As competições foram organizadas pela Federação Portuguesa de Ginástica, com o apoio da 
Câmara Municipal do Seixal, e foram dirigidas aos escalões de juniores, juvenis, iniciados e 
seniores. 
A ginástica rítmica é uma disciplina olímpica feminina, conhecida pelo manejo de aparelhos 
portáteis – a corda, o arco, a bola, as maças e fita – combinado com uma coreografia de 
movimentos corporais ao som de música. Esta modalidade desenvolve diversas aptidões 
motoras, caso da coordenação, postura, flexibilidade, força, destreza, resistência, ritmo, 
agilidade e equilíbrio.

Câmara municipal participou na organização
Regionais e nacionais de dança desportiva 
realizados no Seixal

Campeonato Nacional Base de Ginástica Rítmica 
e II Open de Conjuntos 
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho 
recebeu provas nacionais

Clubes de Miratejo e Águias Unidas
Bons resultados em danças de salão e taekwondo



  AGOSTO 2021    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 766

INFORMAÇÕES     27

LISBOA | SEIXAL | SETÚBAL

SETÚBAL | SEIXAL | LISBOA

Horários

Atendimento Público 
da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro 
| 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

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

Assistência Farmâceutica 
às populações – Linha nacional | 1400

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

Guarda Nacional Republicana 
Aldeia de Paio Pires | 217 655 950
Fernão Ferro | 217 655 940 

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

Segurança Social / 
/Serviço Local de Amora 
| 300 502 502

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200
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Domingos e feriados

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro

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

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

(*) n Partida do Fogueteiro

Roma-Areeiro

Entrecampos

Sete Rios

Campolide

Pragal
Corroios

F. A
mora

Fogueteiro

Coina
Setúbal

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

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

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

808 203 050 TRANSTEJO  

CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL
Geral | 212 276 700  
camara.geral@cm-seixal.pt
Seixal Limpo | 210 976 011  
seixal.limpo@cm-seixal.pt
Piquete de águas, esgotos 
e saneamento | 210 976 000
| 210 976 046 (depois das 17 horas) 
Proteção Civil Municipal
| 212 275 681
Leitura do consumo de água
| 800 500 210
CROACS | 210 976 200  
croacs@cm-seixal.pt

Agendamento prévio para 
atendimento nos Serviços Centrais
Atendimento geral e CIAC
| 212 276 770 | ciac@cm-seixal.pt
Urbanismo | 212 276 788  
dum@cm-seixal.pt
Divisão Administrativa de Água, 
Saneamento e Resíduos 
(faturação e contratos) | 212 276 720 
daas@cm-seixal.pt
Desenvolvimento Social e Cidadania
| 210 976 220 | ddsc@cm-seixal.pt
Finanças e Património | 212 275 780 
df@cm-seixal.pt
Fiscalização Municipal | 210 976 202 
dfm@cm-seixal.pt
Piquete de contadores 
| das 9 às 17 horas | 212 276 700
| das 17 às 22 horas | 210 976 046

Contactos para agendamento 
prévio nas lojas do munícipe
Lojas do Munícipe | 212 275 776 
agenda.lojas@cm-seixal.pt

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

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 217
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

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

TELEFONES ÚTEIS

SEIXAL | LISBOAHorários

LISBOA | SEIXAL

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

Farmácias 
de serviço 
Para saber qual a farmácia de 
serviço mais perto de si, ligue 
para a Linha 1400.
A Linha 1400 é uma chamada 
gratuita e está disponível 24 
horas por dia durante todos os 
dias da semana.
Ao ligar 1400, o operador indi-
ca-lhe onde o medicamento (ou 
produto) de que necessita está 
disponível e pode agendar a 
recolha na farmácia ou a entre-
ga em casa.
A Associação Nacional de Far-
mácias recomenda, especial-
mente aos grupos de risco, que 
os utentes deixem de se dirigir 
diretamente às farmácias e 
adquiram medicamentos atra-
vés da linha telefónica gratuita 
1400. 
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patrocínios / apoios

parceiros media

14_23 out
Auditório Municipal do Seixal

THE TRIO
 FEATURING
TED NASH,

STEVE
CARDENAS

& BEN
ALLISON

JOÃO
LENCASTRE’S
COMMUNION 3

DAYNA
STEPHENS
QUARTET

DIOGO
ALEXANDRE

BOCK
ENSEMBLE

L.U.M.E. - 
LISBON

UNDERGROUND
MUSIC

ENSEMBLE

MELISSA 
ALDANA

QUARTET

organização / produção

BREVEMENTE
Bilhetes à venda
em ticketline.pt

e locais habituais

BILLY
HART

QUARTET
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