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No dia 16 de setembro, realizou-se um Fórum Seixal + para apresentar o 
projeto de requalificação do espaço público do núcleo urbano antigo de 
Arrentela. Trata-se de uma obra estruturante para a vida das populações 
e, por isso, é importante ouvir as suas sugestões. A proposta visa melho-
rar o espaço e o ambiente urbano com a requalificação das ruas, praças, 
largos e escadarias, bem como a reformulação das redes de infraestru-
turas aéreas e subterrâneas. Está ainda incluída a reestruturação do 
passeio ribeirinho. 9

Fórum Seixal +
Apresentação do projeto 
de requalificação do núcleo urbano 
antigo de Arrentela

Ano letivo 2022-2023
Carris Metropolitana 
com horários adaptados 
às escolas 10 e 11

Entre 13 e 22 de outubro, 
de quinta-feira a sábado
Melhor jazz nacional 
e estrangeiro 
no SeixalJazz 12 e 13

Paulo Silva, presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
em entrevista ao Seixal Boletim Municipal  falou 
sobre os projetos para o concelho que 
dão continuidade ao programa do executivo 
municipal sufragado pela população. 4 e 5
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Bombeiros de 
Amora com nova 
ambulância
A Associação Humanitária dos 
Bombeiros Mistos de Amora 
recebeu da Câmara Municipal 
do Seixal uma ambulância 4x4, 
a primeira viatura com estas 
características ao serviço das 
corporações de bombeiros da 
península de Setúbal.

Executivo 
acompanha obras
Mantendo um elevado investi-
mento na cultura, no desporto, 
na educação e na qualificação 
urbana, o executivo municipal 
continua a acompanhar as mui-
tas obras que estão a decorrer 
no concelho

39.ª edição da 
Seixalíada dinamiza 
milhares de atletas
Entre 17 de setembro e 15 de 
outubro, decorre a 39.ª edição 
da Seixalíada, uma grande ini-
ciativa popular que é organizada 
em parceria entre movimento 
associativo, Câmara Municipal 
do Seixal, juntas de freguesia e 
escolas.

Pág. 21

Pág. 16

Pág. 19

Págs. 6 e 7

Vacinação contra a 
covid-19
O Centro Municipal de Vacinação  
de Amora, na Quinta da Atalaia, 
foi reaberto para dar resposta às 
mil vacinações diárias que estão 
previstas na 4.ª fase da vacina-
ção contra a covid-19 em simul-
tâneo com a inoculação contra a 
gripe sazonal.

Inserida no programa comemorativo do cente-
nário do nascimento de José Saramago, que 
alia a Câmara Municipal do Seixal à Fundação 
José Saramago, a Companhia de Dança 
Contemporânea de Évora traz ao Auditório 
Municipal do Fórum Cultural do Seixal uma cria-
ção inspirada em «Ensaio sobre a Cegueira», um 
dos títulos da vasta obra do Prémio Nobel portu-
guês.
Criação inspirada na obra homónima de José 
Saramago, Ensaio sobre a Cegueira resulta do 
culminar de um percurso de experimentação co-
reográfica, em torno do comportamento humano 
em situações de crise e violência. Os conflitos 
interiores, o medo, o individualismo como forma 
natural de existir, as questões éticas e morais associadas ao comportamento em sociedade elencam a 
natureza comportamental dos intérpretes. Em cena, a natureza humana é apresentada de forma crua 
e sem emoção. O espetáculo decorre no dia 8 de outubro, às 21.30 horas e é de entrada livre, mediante 
reserva prévia através do formulário online em cm-seixal.pt/agenda.

Companhia de Dança Contemporânea 
de Évora apresenta Ensaio sobre a 
Cegueira

© DDornelles
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Um projeto de continuidade 
que visa o reforço 
da qualidade

Como sabem, inicio agora novas funções neste projeto 
autárquico ao assumir a presidência da Câmara Munici-
pal do Seixal. É pois com enorme empenho e sentido de 
responsabilidade que irei cumprir o mandato e executar o 
projeto que foi sufragado pela população, que nos confiou 
os destinos do concelho até 2025.
Na qualidade de presidente da autarquia, em nome da 
população e dos nossos trabalhadores, mas também en-
quanto munícipe, é justo agradecer a Joaquim Santos ter 
colocado a sua dedicação e trabalho ao longo de tantos 
anos ao serviço do nosso território e das gentes de to-
das as freguesias do concelho. Um exemplo de serviço 
público prestado de forma honesta e competente, mas 
também de saber técnico e visão política com fim último 
no bem comum, no desenvolvimento e qualidade de vida.
Integramos um projeto coletivo constituído por muitos ros-
tos, mas com uma única e inequívoca linha de ação que 
se manterá, no sentido de elevar a qualidade de vida e 
valorizar o território, afirmando o Seixal a nível nacional. 
É desta forma que irei pautar o meu trabalho e, para isso, 
conto com todos para continuar a nossa atuação de proxi-
midade, só possível com o contributo de todos os agentes 
e instituições locais. Acredito que o objetivo final é comum 
e resulta das várias visões e experiências agregadas. 
Assim, iremos prosseguir com o investimento municipal e 
as obras estruturantes para o nosso desenvolvimento. Na 
cultura, estamos a avançar com a construção da Aldeia 
do Bombo, que esperamos concluir até ao final do ano, e 
prosseguimos a construção do Centro Cultural de Amora. 
Na educação, após a conclusão do novo Jardim de Infân-
cia de São Nicolau, equipamento com que conseguimos 
alargar a rede pública do pré-escolar a mais de 100 crian-
ças, iremos continuar a requalificação de equipamentos 
e a construção de escolas e jardins de infância, porque 
consideramos que a educação é a chave para o sucesso 
das novas gerações e garante de equidade social. 

Para nós, o trabalho de valorização do espaço público 
deve envolver a requalificação nas suas diversas verten-
tes. Vamos concluir o Passeio Ribeirinho de Miratejo, que 
irá transformar a paisagem urbana de Corroios e ligar 
todos os passeios ribeirinhos que circundam a Baía do 
Seixal. Ainda nesse sentido, apresentámos recentemen-
te, numa sessão do Fórum Seixal +, o projeto de requa-
lificação do núcleo urbano antigo de Arrentela e iremos 
também apresentar o projeto de reabilitação relativo a 
Aldeia de Paio Pires. 
Na saúde, que atravessa enormes constrangimentos, con-
tinuaremos a lutar pela construção do hospital do Seixal e 
dos centros de saúde em falta. Passados 43 anos da cria-
ção do SNS, reafirmamos o compromisso do Poder Local 
com a saúde e a qualidade de vida das populações, pela 
defesa do direito à saúde e ao SNS enquanto instrumento 
central da construção de uma sociedade mais justa.
No desporto, continuaremos a privilegiar o trabalho com 
o movimento associativo e, em conjunto, estamos a reali-
zar iniciativas como a Seixalíada, já a decorrer em vários 
equipamentos desportivos, fazendo jus ao lema «Des-
porto para Todos». Estamos ainda a construir o Pavilhão 
Municipal Cidade de Amora e o Complexo Desportivo do 
Pinhal do General e há projetos que vamos lançar como o 
Pavilhão Desportivo de Fernão Ferro. Também os seniores 
nos merecem especial atenção. Vamos apoiar as institui-
ções sociais que estão a avançar com novos equipamen-
tos, caso da construção do Lar Social de Fernão Ferro e do 

Lar Social e Centro de Dia do Casal do Marco e continua-
mos parceiros da Associação de Paralisia Cerebral de Al-
mada-Seixal, Associação Nacional de Pais e Amigos Rett, 
Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos 
Inadaptados do Seixal e Almada no apoio ao seu trabalho 
na área da deficiência, assim como do trabalho social da 
CRIAR-T, Centro de Assistência Paroquial de Amora e Cen-
tro de Atividades Sociais de Miratejo, entre outros.
Estamos conscientes dos enormes desafios e atentos 
à situação vivida pelas famílias e empresas. Queremos 
criar condições para a fixação de empresas e encontrar 
soluções que minimizem os problemas das pessoas. Nes-
se sentido, pelo oitavo ano consecutivo reduzimos o Im-
posto Municipal sobre Imóveis.
A nossa convicção é de que com trabalho árduo e cons-
tante diálogo manteremos o rumo traçado e alcançare-
mos o que nos propusemos, construir uma terra da qual 
muito me orgulho enquanto natural e residente, que nes-
te momento está à frente dos destinos do concelho na 
qualidade de presidente da Câmara Municipal do Seixal.

Paulo Silva
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Valorizar o Serviço 
Nacional de Saúde

Perante as sucessivas falhas na prestação de cuidados 
de saúde a munícipes do concelho, a autarquia exorta 
o Governo a avançar para a construção do hospital do 
Seixal. A nomeação de um novo ministro, por si só, não 
resolve a ausência de medidas para manter o Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) como garantia do direito cons-
titucional de acesso aos cuidados de saúde. Opomo-nos 
à desvalorização do SNS, refletida no encerramento de 
serviços, na falta de profissionais, bem como no novo 
Estatuto do SNS que abre caminho para o desmantela-
mento de um serviço público essencial às populações. 
Devemos todos lutar pelo acesso à saúde.

Requalificação dos núcleos 
urbanos antigos 

A opção de gestão municipal baseada na proximidade e 
participação cidadã leva-nos a prosseguir com as sessões 
do Fórum Seixal +, nas quais apresentamos os projetos 
estruturantes. Nesse sentido, estamos a efetuar a apre-
sentação da qualificação do espaço público dos núcleos 
urbanos antigos de Arrentela e de Aldeia de Paio Pires, este 
último no dia 6 de outubro, às 18 horas, no Paio Pires Fu-
tebol Clube. As intervenções propostas visam beneficiar a 
funcionalidade dos espaços com a requalificação das ruas, 
novas zonas pedonais e reformulação das redes de infraes-
truturas, melhorando a qualidade de vida dos moradores e 
potenciando o desenvolvimento nas zonas históricas.

Seixal marca presença 
no Smart Cities Summit

O município do Seixal vai marcar presença no Portugal 
Smart Cities Summit 2022, que se realiza de 11 a 13 
de outubro, das 10 às 19 horas, na FIL, no Parque das 
Nações. O evento apresenta-se como um espaço de 
debate sobre mobilidade, plataformas digitais e sus-
tentabilidade e sobre o impacto destas áreas no futuro 
das cidades. No Seixal, o futuro é já hoje, com o desen-
volvimento de projetos inovadores nas áreas das ener-
gias renováveis, da descarbonização ou da mobilidade, 
que visam um melhor ambiente e um serviço público 
de qualidade. Visite o espaço do Seixal, um concelho 
inovador na implementação de soluções tecnológicas.

Destaco ainda...

Paulo Silva
Presidente da Câmara 

É justo agradecer a Joaquim Santos ter colocado a sua 
dedicação e trabalho ao serviço do nosso território 
e das gentes de todas as freguesias do concelho. 
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Entrevista com Paulo Silva, novo presidente da Câmara Municipal do Seixal

«Valorizo o diálogo 
permanente com as populações»

Seixal Boletim Municipal (SBM) – 
O que podemos esperar do novo 
presidente da câmara munici-
pal?
Paulo Silva - Na qualidade de pre-
sidente da Câmara Municipal do 
Seixal, darei continuidade ao tra-
balho até agora desenvolvido por 
Joaquim Santos na prossecução do 
programa eleitoral da CDU, com o 
qual nos comprometemos e que 
foi sufragado pela população em 
2021. Podem contar com a minha 
total dedicação às causas do mu-
nicípio e à defesa dos interesses da 
população.

SBM – Portanto, apesar de ser 
o novo rosto na presidência, o 
projeto municipal mantém-se?
Paulo Silva – Obviamente. Foi o 
projeto autárquico que a popula-
ção maioritariamente escolheu 
com o seu voto, bem como o cole-
tivo de candidatos propostos para 
operacionalizarem esse projeto. 
Aliás, de outra forma não pode-
ria ser, uma vez que o programa 
eleitoral foi também resultante 
de um processo de auscultação e 
discussão com as forças vivas do 
concelho, procurando refletir as 
suas necessidades e propostas. 

Nessa medida, representa também 
o compromisso de cumprir essas 
propostas que o coletivo eleito pa-
ra o executivo municipal assumiu. 
A mudança de rosto na presidência 
da câmara não altera em nada o 
compromisso assumido. O execu-
tivo continua determinado na sua 
execução, valorizando o diálogo 
permanente com as populações e 
com as suas estruturas represen-
tativas, nas mais diversas áreas de 
atividade.

SBM – De que modo a sua expe-
riência enquanto eleito na as-
sembleia municipal contribuiu 
para as novas funções que vai 
exercer?
Paulo Silva – Tenho, desde muito 
jovem, uma profunda ligação ao 
meu concelho, às suas gentes e às 
suas aspirações. Na assembleia 
municipal, onde fui eleito duran-
te 28 anos, pude conhecer muito 
bem a realidade concelhia, as suas 
necessidades e potencialidades. 
Também durante esse longo perío-
do, que representa metade da mi-
nha vida, pude perceber e conhe-
cer o funcionamento da Câmara 
Municipal do Seixal e o potencial 
que tem para intervir e fazer a di-

ferença na melhoria da vida dos 
munícipes. Para além disso, tenho 
desde sempre uma forte ligação ao 
movimento associativo do conce-
lho, primeiro como atleta e depois 
como dirigente. Tenho ainda uma 
profunda ligação às nossas cor-
porações de bombeiros, uma vez 
que, à semelhança do que fiz com 
várias associações do nosso con-
celho, durante muitos anos prestei 
apoio jurídico gratuito às mesmas. 
Digamos que as responsabilidades 
executivas que agora assumi, pri-
meiro na qualidade de vereador e 
agora como presidente da câmara, 
se inserem numa linha de continui-
dade que decorre com naturalida-
de: estar ao serviço de um projeto 
autárquico que tem como objetivo 
servir as populações e melhorar a 
sua qualidade de vida, e este tra-
balho é feito, quer participando no 
movimento associativo, quer na 
assembleia ou câmara municipal.

SBM – Como filho da terra tem 
certamente uma visão pessoal 
sobre o passado, o presente e o 
futuro do concelho. Pode parti-
lhá-la connosco?
Paulo Silva - Nasci e cresci neste 
concelho. Ainda o conheci como 

um forte bastião operário quando 
várias indústrias aqui laboravam. 
Um concelho que até meados do 
século XX ainda era marcadamen-
te rural, mas que sofreu uma for-
te transformação com a vinda de 
diversas empresas para este ter-
ritório. A par dos estaleiros e da 
construção e reparação naval, a 
Mundet, a Siderurgia Nacional e 
outras empresas que empregavam 
milhares de operários, os quais nos 
deixaram um valiosíssimo patri-
mónio resultante da sua consciên-
cia de classe que esteve na origem 
das lutas operárias por melhores 
condições de trabalho e de vida. É 
também a esse mesmo operaria-
do que devemos o incremento da 
vida associativa, cultural e despor-
tiva, ainda hoje evidente no nos-
so riquíssimo e ativo movimento 
associativo e nas nossas coletivi-
dades centenárias. O significativo 

crescimento e desenvolvimento, 
resultado do trabalho do Poder 
Local, transformou, em pouco tem-
po, um território de características 
predominantemente rurais com 
condições de vida precárias, num 
concelho urbano desenvolvido, 
com um progressivo crescimento 
quer populacional, quer em núme-
ro de empresas, estabelecimentos 
comerciais e de equipamentos 
sociais. Temos vindo a fazer uma 
forte aposta na requalificação 
dos espaços públicos, de que são 
exemplo as zonas ribeirinhas do 
Seixal, Arrentela e Amora, e agora 
também de Corroios com o Parque 
Urbano de Miratejo, que permitem 
desfrutar de toda a beleza que nos 
é oferecida pela Baía do Seixal. 
No futuro, queremos continuar a 
apostar fortemente na melhoria 
das condições de vida da popula-
ção a todos os níveis. Queremos 

Paulo Silva assumiu a presidência da autarquia, após a renúncia de mandato por parte de Joaquim  
Santos, a quem agradece o trabalho desenvolvido em prol da população do concelho do Seixal.

Paulo Silva, casado, pai de dois filhos. Advogado, da sua ati-
vidade destaca-se a assistência jurídica pro bono a associa-
ções sociais e humanitárias. Exerceu funções na assembleia 
municipal durante 28 anos, foi líder de bancada dois man-
datos. Assumiu a vice-presidência e os pelouros da Cultura, 
Juventude, Participação, Desenvolvimento Social e Saúde.



Entrevista com Paulo Silva, novo presidente da Câmara Municipal do Seixal

«Valorizo o diálogo 
permanente com as populações»

  SETEMBRO 2022    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 779

DESTAQUE     5

continuar a melhorar as condições 
de habitação, a reabilitar e qualifi-
car os equipamentos educativos, a 
apoiar a atividade desportiva e cul-
tural e o nosso movimento associa-
tivo, valorizar o território, tendo 
em vista a atividade turística e em-
presarial, continuar a aprofundar 
as condições para a participação e 
envolvimento das populações, dos 
jovens e do movimento associativo 
na vida coletiva do município. No 
Seixal, o futuro é promissor! E nós 
estamos cá para garantir que essa 
promessa é cumprida, fazendo do 
concelho do Seixal um lugar onde 
dá gosto viver!

SBM – O executivo municipal é 
composto por pessoas com bas-
tante experiência em áreas cru-
ciais. Isso é um elemento facili-
tador da sua atuação? 
Paulo Silva – Uma das principais 
marcas distintivas deste projeto é a 
de privilegiar o caráter colegial do 
funcionamento dos órgãos execu-
tivos em detrimento de um funcio-
namento presidencialista, garan-
tindo dessa forma a sua democrati-
cidade. O trabalho coletivo no seio 
dos executivos municipais é cru-
cial para responder às múltiplas 
áreas de competência da câmara 
municipal. Atualmente, além do 
presidente da câmara, temos qua-
tro vereadores com responsabili-
dades executivas, assumindo cada 
um deles diversos pelouros. Temos 
a responsabilidade política da ges-
tão do município, no entanto, tal só 
é possível com o envolvimento dos 
trabalhadores que laboram empe-
nhadamente nos diversos serviços 
da autarquia. Pode mesmo afir-
mar-se que são eles quem detém o 
saber específico que permite exe-
cutar diariamente quase todas as 
competências municipais. Ao pre-
sidente e aos vereadores compete, 
como já referi, definir a orientação 

estratégica e política para a inter-
venção municipal, articulando-se 
com as juntas de freguesia, com os 
serviços municipais, através das 
chefias, e em permanente diálogo 
com os trabalhadores e a popula-
ção. No executivo temos uma equi-
pa coesa, capaz e determinada que 
tem como único objetivo servir o 
município do Seixal e as suas po-
pulações. 

SBM – Apesar da pandemia que 
vivemos, a intervenção muni-
cipal caracterizou-se por um 
forte investimento em áreas es-
truturantes. Que projetos esta-
rão concluídos a curto/médio 
prazo?
Paulo Silva – São muitos, com con-
clusão a curto e médio prazo. Na 
área ambiental e de qualificação 
do espaço público, temos a con-
clusão da primeira fase do Parque 
Metropolitano da Biodiversidade, 
o Parque Urbano de Miratejo, a re-
qualificação do Parque Fernando 
Lopes-Graça, na Torre da Marinha, 
e do espaço público em Miratejo. 
Na área cultural e do património 
a requalificação do Núcleo Naval 
do Ecomuseu, as instalações para 
o Teatro da Terra, a construção da 
Aldeia do Bombo, o Centro Cultural 
de Amora e, entre outras iniciati-
vas, o SeixalJazz 2022 e a prepa-
ração da edição de 2023 do Seixal 
Cultural. Na área da educação, a 
inauguração do Jardim de Infância 
de S. Nicolau, em Corroios. Na área 
do apoio ao movimento associa-
tivo, a instalação da sede para a 
Comissão de Moradores de Santa 
Marta do Pinhal, a nova sede do 
Agrupamento de Escoteiros 260 do 
Seixal, a requalificação do Campo 
de Futebol do Paio Pires Futebol 
Clube e, na área dos equipamen-
tos desportivos, a conclusão da 
construção do Pavilhão Desportivo 
Cidade de Amora. Na área do des-
porto, está em curso 39.ª edição 
da Seixalíada, um projeto ímpar 
no nosso país, que mobiliza todo o 
movimento associativo desporti-
vo e prestigia o concelho. Estamos 
ainda a preparar o Projeto Seixal 
Criativo (Escola de Bits e Átomos 
Fundamentais), dirigido a alunos 
dos 2.º e 3.º ciclos e ensino secun-
dário, para o qual contamos com a 
colaboração do professor António 
Câmara e da sua equipa. Vamos 
continuar a trabalhar para resol-
ver os problemas habitacionais no 
concelho e esperamos, até ao final 
do ano, proceder à segunda fase do 
realojamento de Vale de Chícharos. 
Iremos ainda, em união de esfor-
ços com as nossas instituições de 
solidariedade social, trabalhar na 
construção das creches do Centro 
de Assistência Paroquial de Amora, 
da Criar-T, em Amora, e do Centro 

de Atividades Sociais de Miratejo, 
assim como das novas instala-
ções da Associação de Paralisia 
Cerebral de Almada-Seixal, da 
CERCISA e da  Associação Nacional 
de Pais e Amigos Rett (ANPAR), 
assim como os lares de idosos de 
Fernão Ferro e do Casal do Marco. 
Igualmente, iremos trabalhar pa-
ra o Seixal continuar a ter água de 
qualidade a baixo custo, bem como 
a trabalhar para a manutenção da 
higiene urbana em todo o conce-
lho. Pensando nos munícipes, este 
ano, e pelo oitavo ano consecutivo, 
reduzimos a taxa de IMI.
A par de tudo isto, vamos conti-
nuar a reivindicar junto do poder 
central a requalificação de equipa-
mentos educativos e a construção 
de novas escolas dos 2.º e 3.º ciclos 
e secundárias (nomeadamente em 
Fernão Ferro e Corroios) e de cinco 
pavilhões desportivos nas escolas 
do 2.º e 3.º ciclos de Corroios, Vale 
Milhaços, Cruz de Pau e Pinhal de 
Frades e da Escola Secundária João 
de Barros. Outra reivindicação que 
não deixamos de fazer é a cons-
trução do hospital do Seixal, bem 
como todos os meios necessários à 
assunção com qualidade das novas 
competências que foram transferi-
das para as autarquias na área da 
educação.

SBM – Trabalhar para elevar a 
qualidade de vida está no centro 
das prioridades. Este é um pro-
jeto de proximidade onde todos 
contam?
Paulo Silva – O nosso programa 
define 15 eixos estratégicos que 
abarcam todas as áreas de inter-
venção e competências da câmara 
municipal. Para a sua concretiza-
ção realizamos um trabalho de 
proximidade e de valorização de 
muitos contributos e de parcerias, 
nomeadamente com as juntas de 
freguesia, o movimento associati-
vo, a comunidade educativa, insti-
tuições, agentes económicos e co-
munidades, dando um particular 
destaque ao papel que os traba-
lhadores das autarquias assumem 
quotidianamente na prestação do 
serviço público autárquico. É tam-
bém importante referir as ações 
em que analisamos o trabalho de-
senvolvido e percebemos o que 
podemos fazer melhor. Aproveito 
para convidar a população a par-
ticipar nas ações que se estão a 
realizar, nomeadamente o Fórum 
Seixal +, para nos dar conta da sua 
opinião e de sugestões que possam 
melhorar o trabalho das autar-
quias no Seixal. Em 2020, colocan-
do as novas tecnologias ao serviço 
da participação, criámos o Portal 
Seixal +, que permite aos muníci-
pes ter um canal aberto com a au-
tarquia e, através do Gabinete da 

Participação, procuramos dar res-
posta e acompanhar a execução da 
resolução das questões aí apresen-
tadas pelos munícipes. Realizamos 
intervenções semanais que deno-
minamos Seixal + Perto, ações con-
certadas e intensivas de limpeza 
e manutenção do espaço público 
de áreas geográficas, restritas e 
delimitadas, consideradas priori-
tárias, onde contactamos a popu-
lação e ouvimos as suas propostas 
para a intervenção a realizar. 

SBM – Construir um futuro mais 
sustentável e equilibrado é o 
que ambiciona alcançar até ao 
fim do mandato em 2025?

Paulo Silva – Construímos no 
presente para garantir um futuro 
sustentável e harmonioso. Todo 
o trabalho que realizamos visa 
transformar quotidianamente es-
te concelho num lugar onde todos 
queiram e gostem de viver. Onde 
todos têm uma palavra a dizer so-
bre o nosso dever coletivo. Vamos 
realizar muitas outras ações até 
2025, e naturalmente após essa 
data, que continuarão a transfor-
mar o nosso concelho num lugar 
aprazível, amigo do ambiente e 
com condições para proporcionar 
às novas gerações um futuro am-
bientalmente equilibrado e sus-
tentável. n

O nosso 
programa 
define 15 eixos 
estratégicos. 
Para a sua 
concretização 
realizamos um 
trabalho de 
proximidade e 
de valorização 
de muitos 
contributos 
e de parcerias
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OS ELEITOS da Câmara 
Municipal do Seixal prosseguem  
o périplo de visitas pelas obras em 
curso no concelho. Estas realiza-
ram-se nos dias 9, 16, 23 e 30 de 
agosto e permitiram fazer um pon-
to de situação das intervenções.

Envolvente 
da Loja de Cidadão
A qualificação da envolvente da 

Loja de Cidadão em Amora inclui 
a criação de lugares de estaciona-
mento e acessibilidades para pes-
soas com mobilidade reduzida. 
A obra envolve uma intervenção 
que tem de ser feita em articula-
ção com os operadores externos 
(rede de gás, iluminação, comuni-
cações). As acessibilidades entre a 
Praceta Cristiano Cruz e a escada 
de acesso ao edifício da Loja de 
Cidadão encontram-se quase con-
cluídas. Decorrem os trabalhos re-
ferentes às novas acessibilidades 
na Travessa Quinta da Mariana, 
local onde será executada a rampa 

de acesso ao piso térreo do edi-
fício Alentejo, para pessoas com 
mobilidade reduzida no sentido 
de facilitar o acesso a um serviço 
com múltiplas valências.

Espaço público 
em Miratejo
A obra de qualificação do espa-

ço público da zona naturalizada 
nas traseiras dos edifícios da Av. 
Luís de Camões, em Miratejo, cria-
rá 105 novos lugares de estacio-
namento. O espaço será de circu-
lação mista pedonal/automóvel, 
mantendo-se algumas zonas de 
passagem apenas pedonais. Os ta-
ludes serão semeados para evitar 
a erosão e serão criadas áreas de 
estadia. 

Relvado do Campo 
do Vale d’Abelha
O Paio Pires Futebol Clube está 

a efetuar a remodelação total do 
relvado sintético do Vale d’Abelha, 
com o apoio da câmara municipal, 

esta estará pronta para o arran-
que da nova época da academia 
de futebol. Nesta intervenção foi 
retirado o tapete antigo e respeti-
vas cargas de borracha e areia e foi 
regularizada a base para receber o 
novo sintético.

Pavilhão Desportivo
Escolar Paulo da Gama
A autarquia está a investir na 

renovação do piso do Pavilhão 
Desportivo Escolar Paulo da 
Gama, em Amora. Os trabalhos in-
cluíram a substituição de madei-
ras, o envernizamento e a pintura 
das linhas dos campos de jogos. 
Com a intervenção, a autarquia 
visa melhorar as condições de 
prática desportiva para a comu-
nidade educativa, após o equi-
pamento ter sido utilizado como 
centro municipal de vacinação. 

Parque Lopes-Graça
A intervenção no Parque Lopes-

-Graça, na Torre da Marinha, está 

concluída e compreendeu a co-
locação de equipamentos lúdi-
cos para crianças, a aplicação de 
pavimento flexível, a instalação 
de equipamentos para exercícios 
desportivos e a substituição do 
mobiliário urbano, para que a po-
pulação possa usufruir deste es-
paço. Foram ainda colocados dois 
bebedouros e consolidados os 
caminhos. Além da ampliação da 
área verde, na envolvente foram 
criados novos lugares de estacio-
namento.  

Loja do Empresário
Apoiar a capacitação dos em-

presários para o desenvolvimen-
to da sua atividade é o objetivo 
da autarquia ao ceder as antigas 
instalações da Loja do Munícipe, 
no Centro Comercial de Amora, 
à Associação do Comércio, 
Indústria, Serviços e Turismo do 
Distrito de Setúbal (ACISTDS). 
Com abertura prevista para ou-
tubro, o espaço pretende dar 

uma resposta célere aos empre-
sários, ao nível do licenciamento 
de ocupação do espaço público, 
obrigações legais, assessoria ju-
rídica, protocolos no âmbito da 
higiene e segurança no trabalho e 
acompanhamento de execução de 
projetos de apoio ao empreende-
dorismo. 

Núcleo Naval de Arrentela
Está a decorrer a requalifica-

ção do Núcleo Naval do Ecomuseu 
Municipal do Seixal, em Arrentela, 
um espaço de memória de um an-
tigo estaleiro naval, que abriu ao 
público em 1984. Já foram execu-
tados os seguintes trabalhos: im-
permeabilização das coberturas; 
pintura de muros na envolvente 
dos edifícios; colocação da subes-
trutura do pavimento da oficina; 
reforços estruturais no edifício da 
oficina e a colocação dos painéis 
de fachada no exterior dos edifí-
cios da oficina e do museu. 

Autarquia requalifica equipamentos e investe 
no desporto, cultura e educação

Envolvente da Loja de Cidadão, Amora Espaço público em Miratejo

Parque Lopes-Graça, Torre da Marinha

Relvado do Campo Vale d’Abelha, Aldeia de Paio Pires

Núcleo Naval de ArrentelaPavilhão Desportivo Escolar Paulo da Gama, Amora
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Cemitério Municipal de Fernão FerroPiscina Municipal de CorroiosEscola Básica dos Foros de Amora

Aldeia do Bombo, Aldeia de Paio Pires Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento

Autarquia requalifica equipamentos e investe 
no desporto, cultura e educação

Escola Básica 
dos Foros de Amora
As obras de requalificação 

da Escola Básica dos Foros de 
Amora,  localizada numa área 
que regista  crescimento popula-
cional, abrangem a substituição 
dos pavimentos, pintura inte-
rior do edificado, casas de ba-
nho, parte dos tetos e refeitório. 
No exterior, foram ampliados os 
telheiros e colocado pavimento 
no campo de jogos e relvado sin-
tético no logradouro e junto ao 
edifício da Componente de Apoio 
à Família. Um investimento mu-
nicipal de mais de 200 mil euros 
para qualificar o equipamento 
e dar condições à comunidade 
educativa no novo ano letivo que 
se inicia.

Piscina Municipal 
de Corroios
A  P i s c i n a  M u n i c i p a l  d e 

Corroios é frequentada por cerca 

de mil pessoas por dia e, tendo 
em conta o consequente desgas-
te do equipamento devido à sua 
utilização, procedeu-se à requa-
lificação. A beneficiação incluiu 
os tanques, balneários, ginásio, 
sala técnica, pintura de paredes, 
tetos falsos, cobertura, caldeiras 
e revestimento do cais, entre ou-
tros. O equipamento municipal 
vai reabrir ao público no dia 1 
de outubro para o início de uma 
nova época.

Cemitério Municipal 
de Fernão Ferro
A construção do Cemitério 

Municipal de Fernão Ferro en-
contra-se em fase adiantada. O 
equipamento localiza-se na Rua 
Rio Tejo, nos Redondos, e contará 
com 392 campas, uma área ver-
de, um edifício para a adminis-
tração, gestão e apoio ao público, 
áreas de circulação e lugares de 
estacionamento. Nesta fase estão 

a desenvolver-se os procedimen-
tos para adquirir os nichos de 
ossários e de columbários, que 
ficarão disponíveis neste equi-
pamento há muito ansiado pela 
população de Fernão Ferro.

Aldeia do Bombo
Prossegue a construção da no-

va sede do Tocá Rufar, a Aldeia 
do Bombo, que fica na Rua 
Quinta das Rosas, nos Foros da 
Catrapona, em Aldeia de Paio 
Pires. O equipamento vai permi-
tir ao Tocá Rufar aprofundar-se 
como espaço de desenvolvimen-
to e aprendizagem e escola de 
percussão, inclusiva e gratuita, 
contando também com um cen-
tro de estudos e investigação e 
um espaço multiusos para confe-
rências e espetáculos. Um inves-
timento de mais de um milhão e 
900 mil euros apoiado pela au-
tarquia.

Complexo Municipal 
de Atletismo Carla
Sacramento
A requalificação do Complexo 

Municipal de Atletismo Carla 
Sacramento, em Amora, está em 
conclusão com a instalação da 
pista de tartan. Um investimento 
da Câmara Municipal do Seixal 
na preservação deste recinto 
desportivo. A intervenção con-
templou ainda o alargamento do 
relvado, a instalação de ilumina-
ção LED e outras beneficiações 
que envolveram os balneários 
e as demais infraestruturas de 
apoio. O objetivo é que a pista 
com oito corredores para corrida 
seja um local privilegiado para a 
formação de jovens atletas e que, 
a partir de outubro entre em fun-
cionamento.

Jardim de Infância
da Quinta de São Nicolau
O novo Jardim de Infância da 

Quinta de São Nicolau, em Cor-
roios entra em funcionamento no 
início do ano letivo. Um investi-
mento exclusivamente municipal 
de mais de um milhão e 700 mil 
euros, que disponibiliza mais 100 
vagas na rede pública de pré-es-
colar. O equipamento com quatro 
salas de atividades, uma sala poli-
valente, sala de refeições e espaço 
exterior com zonas de recreio e de 
jogos e zona lúdica,  faz parte  de  
um  conjunto  de  investimentos  
realizados  pela  autarquia na área 
educação, uma área prioritária pa-
ra o executivo municipal. n

Jardim de Infância da Quinta de São Nicolau
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Reuniões de 31 de agosto e 14 de setembro
Deliberações da Câmara Municipal do Seixal
Reunião de 31 de agosto
Presidência
• Ata da reunião ordinária de 22 de ju-
nho de 2022. Aprovação.
• Protocolo de cooperação entre o 
Município do Seixal e o Agrupamento 
de Escolas João de Barros. Aprovação 
de minuta. Ratificação do despacho n.º 
1633-PCM/2022, de 19 de agosto.
• Contratação pública. Contrato para 
o fornecimento de energia elétrica n.º 
215/2018. Ratificação do despacho n.º 
1423-PCM/2022, de 29 de julho.
• Contratação pública. Aquisição de 
serviços para fornecimento de refei-
ções a confecionar nos refeitórios das 
escolas dos 2.º e 3.º ciclos e secun-
dárias da rede pública do concelho. 
Ratificação do despacho n.º 1630-  
-PCM/2022, de 19 de agosto.
• Proposta para a alteração ao Plano 
Diretor Municipal do Seixal. Alteração 
às deliberações n.º 154/2019-CMS, de 
5 de junho, n.º 197/2019-CMS, de 10 
de julho, e n.º 176/2022-CMS, de 2 de 
junho. Prorrogação dos prazos nos ter-
mos do Decreto-Lei n.º 45/2022, de 7 
de julho, que altera o Regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Territorial. 
Aprovação.
• Proposta de fundamentação da não 
sujeição a avaliação ambiental estra-
tégica da alteração do Plano Diretor 
Municipal do Seixal. Aprovação.
• Empreitada de conceção/execução do 
sistema de ar condicionado no Edifício 
Alentejo, nas Paivas, Seixal. FRICLIMA 
– Instalações térmicas. Cessação do 
contrato. Aprovação.
• Suplemento Remuneratório de 
Penosidade e Insalubridade. Apro-
vação.

Pelouro da Cultura, Juventude, 
Participação, Desenvolvimento Social 
e Saúde
• Plano anual de apoios 2022.  
ARISCO – Instituição para a Promoção 
Social e da Saúde. Projeto Aventura na 
Cidade e Projeto Prevenir em Coleção. 
Contrato-programa e comparticipação 
financeira.
• Acordo de cooperação Manual para 
Descobrir Lugares a celebrar entre o 
Município do Seixal e a ARISCO – 
Instituição para a Promoção Social e da 
Saúde. Aprovação de minuta.
• Protocolo entre o Município do Seixal 
e a Associação de Moradores de Santa 
Marta do Pinhal para a sede social 
através da cedência de instalações. 
Aprovação de minuta.
• Aditamento ao acordo de utilização 
de loja celebrado entre o Município 
do Seixal e a Administração do Rio 
Sul Shopping para a instalação 
do Ponto Navegante. Processo n.º 
2022/150.20.501/11. Aprovação de 
minuta.

• Ações Jovens 2022. 2.ª fase. 
Contratos-programa e comparticipa-
ções financeiras.
• Contratos-programa entre o Muni-
cípio do Seixal e o Centro de Assistência 
Paroquial de Amora e a Associação 
Exemplo de Amor para apoio aos 
Projetos Escolhas Tutores de Bairro 
e Projeto Escolhas Estás na Mira. 
Contratos-programa e comparticipa-
ções financeiras.
• Plano de Preservação Digital – Eta-
pas, equipa e monitoriza-ção do projeto. 
Processo n.º 2022/150.20.001/19. 
Aprovação.
• Contrato-programa entre o Município 
do Seixal e a Fábrica da Igreja Paroquial 
de Santo António de Pinhal de Frades. 
Contrato-programa e comparticipação 
financeira.
• Prémio Literário e de Estudos Eufrázio 
Filipe. Proposta de reformulação do nor-
mativo. Aprovação.
• ADAT - Associação dos Amigos do Tocá 
Rufar. Apoio das obras das novas insta-
lações. Contrato-programa e compartici-
pação financeira.

Pelouro da Educação, Mobilidade, 
Urbanismo e Recursos Humanos
• Mapa de pessoal 2022. 1.ª alteração 
na sequência da transferência de com-
petências na área da educação (pessoal 
não docente). Aprovação.
• Abertura de procedimento concursal 
para postos de trabalho na modalidade 
de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado. Aprovação.
• Estudo das Unidades de Execução 
da UOPG 36. Processo n.º 19/M/22. 
Relatório de ponderação da discussão 
pública. Aprovação.
• UOPG 10. Fábrica da Pólvora de Vale 
de Milhaços. Unidade de Execução 10.1. 
Contrato de urbanização. Apro-vação.
• UOPG 10. Fábrica da Pólvora de Vale 
de Milhaços. Unidade de Execução 10.2. 
Parque Temático. Contrato de urbaniza-
ção. Aprovação.
• Unidade de Execução correspondente 
à UOPG 20. Quinta Maria Pires. Contrato 
de urbanização. Aprovação.
• UOPG 18. Quinta do Paço/Quinta da 
Atalaia. Unidade de Execução 18.1. 
Quinta do Paço. Contrato de urbaniza-
ção. Aprovação.
• UOPG 18. Quinta do Paço/Quinta da 
Atalaia. Unidade de Execução 18.3. 
Quinta da Atalaia. Contrato de urbaniza-
ção. Aprovação.
• UOPG 40. Quinta da Boavista. 
Unidade de Execução 40.1. Quinta da 
Boavista Sul. Contrato de urbanização. 
Aprovação.

Pelouro das Obras Municipais, 
Trânsito, Água e Saneamento, Energia 
e Proteção Civil
• Contratação pública. Concurso pú-

blico para a empreitada do Cemitério 
Municipal de Fernão Ferro. Processo n.º 
2021/300.10.001/11. Retoma parcial 
dos trabalhos. Aprovação.
• Contratação pública. Concurso pú-
blico para a empreitada do Parque 
Metropolitano da Biodiversidade – 
Verdizela. Reposição de equilíbrio finan-
ceiro e prorrogação de prazo. Aprovação.
• Acordo entre o Município do Seixal e a 
E-REDES relativo à implementação de 
projeto de promoção de eficiência ener-
gética na iluminação pública. Aprovação 
de minuta. 
• Protocolo de colaboração entre o 
Município do Seixal e a Associação de 
Moradores da Quinta das Laranjeiras 
para pavimentação de arruamentos. 
Aprovação de minuta.
• Contratação pública. Fornecimento de 
energia elétrica em regime de mercado 
livre ao abrigo Acordo-Quadro ESPAP 
– ELE 2019 – Lote 6. Decisão de não 
adjudicação e de revogação da decisão 
de contratar. Aprovação.

Pelouro do Desporto, Habitação, 
Ambiente e Fiscalização
• Protocolo entre o Município do Seixal 
e o Clube de Canoagem de Amora para 
apoio ao funcionamento nas piscinas 
municipais do concelho. Aprovação.
• Protocolo entre o Município do Seixal 
e a Associação Naval Amorense para 
apoio ao funcionamento nas piscinas 
municipais do concelho. Aprovação.
• Protocolo entre o Município do Seixal 
e o Clube do Pessoal da Siderurgia 
Nacional para apoio ao funcionamento 
nas piscinas municipais do concelho. 
Aprovação.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo entre o Município 
do Seixal e a Associação Desportiva e 
Recreativa Benfiquista – Casa do Sport 
Lisboa e Benfica no Seixal para apoiar 
as obras de construção de edifício-sede 
multifuncional. Contrato-programa e 
comparticipação financeira. 
• Contrato-programa a celebrar entre 
o Município do Seixal e o Paio Pires 
Futebol Clube para apoio às obras de 
beneficiação da cobertura, caixilharia e 
equipamentos gerais no edifício sede. 
Comparticipação financeira. 
•Associação para os Materiais 
Avançados – Investigação e Desen-
volvimento em Materiais Avançados e 
Aplicações. Revogação da deliberação 
n.º 326/2021-CMS, de 22 de setembro, 
constituição da associação e aprovação 
de estatutos. Adesão.

Reunião de 14 de setembro
 Presidência
• Percentual da Taxa Municipal de 
Direitos de Passagem para o ano de 
2023. Aprovação.
• Fixação do valor da taxa do Imposto 

Municipal sobre Imóveis (IMI), nos ter-
mos da alínea d) do n.º 1 do art.º 25.º 
do Anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro e alínea a) do art.º 14.º da 
Lei n.º73/2013 de 3 de setembro. 
Aprovação.
• Lançamento de Derrama, nos ter-
mos da alínea d) do n.º 1 do art.º 25.º 
do Anexo à Lei n.º75/2013, de 12 de 
setembro e alínea b) do art.º 14.º e 18.º 
da Lei n.º73/2013 de 3 de setembro. 
Aprovação.
• Definição da participação percentual 
no IRS, nos termos do art.º 26.º da Lei n.º 
73/2013 de 3 de setembro. Aprovação.
• Contrato-programa entre o Município 
do Seixal e a Associação Naval 
Amorense para o Desenvolvimento da 
Náutica de Recreio no Município do 
Seixal. Cedência de embarcação para 
o Serviço de Marinheiro. Aprovação de 
minuta e comparticipação financeira.
• Contrato -programa entre  o 
Município do Seixal e a Associação 
Náutica do Seixal para a promoção do 
Desenvolvimento da Náutica de Recreio 
no Município do Seixal. Cedência de em-
barcação para o Serviço de Marinheiro. 
Aprovação de minuta e comparticipação 
financeira.

Pelouro da Cultura, Juventude, 
Participação, Desenvolvimento Social 
e Saúde
• ADAT – Associação dos Amigos do 
Tocá Rufar. Obras de construção das 
novas instalações. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.
• Programa AESCOLAMEXE e Normas 
de Participação. Ano letivo 2022-2023. 
Aprovação.
• Contrato de comodato entre o Mu-
nicípio do Seixal e o Hospital Garcia de 
Orta, para requalificação da Unidade 
de Intervenção Comunitária do Seixal 
do Serviço de Psiquiatria. Aprovação de 
minuta.
• Protocolo de colaboração a cele-
brar entre o Município do Seixal e a 
Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, para a construção 
da unidade de saúde de Foros de Amora. 
Aprovação de minuta.

Pelouro da Educação, Mobilidade, 
Urbanismo e Recursos Humanos
• Delimitação de 4 unidades de execu-
ção. Processo n.º 3/M/2022. UOPG 42 
– Quinta da Prata – UE. 42.1. – Quinta da 
Prata Poente. Contrato de urbanização. 
Aprovação de minuta.
• Delimitação de 4 unidades de execu-
ção. Processo n.º 3/M/2022. UOPG 42 
– Quinta da Prata – UE. 42.2. – Quinta 
da Prata Centro Norte. Contrato de urba-
nização. Aprovação de minuta.
•  Delimitação de 4 unidades de execu-
ção. Processo n.º 3/M/2022. UOPG 42 
– Quinta da Prata – UE. 42.4. – Quinta 

da Prata Sul. Contrato de urbanização. 
Aprovação de minuta.
• Delimitação de 4 unidades de execu-
ção. Processo n.º 4/M/2022. UOPG 
43 – Pinhal de Frades – UE. 43.2. – 
Pinhal de Frades Centro. Contrato de 
urbanização. Aprovação de minuta.
• Delimitação de 4 unidades de execu-
ção. Processo n.º 4/M/2022. UOPG 43 
– Pinhal de Frades – UE. 43.3. – Pinhal 
de Frades Sul. Contrato de urbanização. 
Aprovação de minuta.
• Delimitação de 4 unidades de exe-
cução. Processo n.º 5/M/2022. UOPG 
46 – Siderurgia Norte – UE. 46.1. – 
Siderurgia Norte 1. Contrato de urbani-
zação. Aprovação de minuta.
• Delimitação de 4 unidades de execu-
ção. Processo n.º 6/M/2022. UOPG 47 
– Siderparque – UE. 47.3. – Siderparque 
3. Contrato de urbanização. Aprovação 
de minuta.
• Desafetação de parcela de terreno 
com 1250 m2, do domínio público pa-
ra o domínio privado municipal, para 
reintegração na parcela descrita na 
Conservatória do Registo Predial de 
Amora com o n.º 5494 e inscrita na ma-
triz predial urbana sob o artigo 6181, da 
freguesia de Corroios. Aprovação.
• Programa de Ação Social Esco- 
lar – Subsídio de Material Escolar – Ano 
Letivo 2021-2022. Aprovação.

Pelouro das Obras Municipais, 
Trânsito, Água e Saneamento, Energia 
e Proteção Civil
• Contratação pública. Concurso Li-
mitado por Prévia Qualificação para a 
Empreitada de Construção do Centro 
Municipal de Higiene Urbana – Fernão 
Ferro – Decisão de Qualificação. Apro-
vação.

Pelouro do Desporto, Habitação, 
Ambiente e Fiscalização
• Contrato-programa entre o Município 
do Seixal e a Associação do Grupo de 
Voluntários no Canil/Gatil Municipal do 
Seixal. Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de Desen-
volvimento Desportivo entre o Mu-
nicípio do Seixal e a Sociedade 
Filarmónica Operária Amorense. Re-
modelação do ginásio e reabilitação dos 
balneários/vestiários do apoio ao giná-
sio. Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de Desenvol-
vimento Desportivo entre o Município 
do Seixal e o Clube de Praticantes de 
Voleibol Lobatos Volley. Construção do 
Pavilhão Desportivo Municipal Cidade 
de Amora. Reforço da comparticipação.
 

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

A Piscina Municipal de Corroios rea-
bre as portas no dia 1 de outubro, 
após obras de requalificação que 
visaram melhorar as condições 
de funcionamento e prestar um 
melhor serviço à população. É de 
referir que este equipamento era 
frequentado diariamente por cerca 
de mil pessoas, e o natural desgas-
te dos materiais e equipamentos 
tornou essencial uma profunda re-
qualificação do mesmo. 
Os trabalhos incluíram a reparação 

da cobertura, beneficiação dos bal-
neários e ginásio, retificação de cir-
cuitos elétricos, pintura de paredes 
e tetos, substituição da iluminação 
por lâmpadas LED, assim como a 
requalificação dos tanques e cais 
com novos revestimentos. 
Regressam assim as atividades 
aquáticas na Piscina Municipal de 
Corroios, nomeadamente hidrosse-
nior, hidromix, hidrográvidas, hidro-
bikes e adaptação ao meio aquático 
para crianças e bebés.

Para mais esclarecimentos, deve 
contactar a Piscina Municipal de 
Corroios através do número de te-
lefone 210 976 130 ou do email 
piscina.corroios@cm-seixal.pt.

Após obras de requalificação
Reabertura da Piscina Municipal de Corroios



NO DIA 16 de setem-
bro realizou-se mais um Fórum 
Seixal + para apresentar o pro-
jeto de requalificação do espaço 
público do núcleo urbano antigo 
de Arrentela.

O encontro realizou-se na 
Sociedade Filarmónica União 
Arrentelense e contou com uma 
elevada participação da popu-
lação.

Presentes da mesa estiveram o 
então vice-presidente da Câmara 
Municipal, Paulo Silva, o verea-
dor responsável pelas obras mu-
nicipais, Joaquim Tavares, a pre-
sidente da União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires, Maria João Costa, e 
a técnica da Divisão de Obras 
Municipais que apresentou o 
projeto, Isabel Benito.

Paulo Silva começou por dizer 
que esta intervenção se trata de 
uma «obra estruturante para a 
vida das populações e por isso é 
importante ouvir as pessoas e as 
suas sugestões para que as mes-
mas possam ser incorporadas na 
proposta».  

Joaquim Tavares explicou que 
«esta é uma intervenção seme-
lhante à obra do passeio ribeiri-
nho do Seixal, onde vão ser tam-
bém requalificadas as infraestru-
turas de água e saneamento, que 
são muito antigas. Também está 
previsto que as infraestruturas 
aéreas passem a ser subterrâ-
neas».

O vereador disse ainda que es-
ta é uma intervenção de grande 

importância no âmbito do desen-
volvimento económico e turísti-
co da zona que pretende também 
«criar mais e melhores acessibi-
lidades para os moradores».

Maria João Costa sublinhou a 
importância destas obras para 
a freguesia, bem como a partici-
pação dos munícipes nas deci-
sões, através dos seus contribu-
tos. Referiu que «juntos vamos 
conseguir que esta obra e outras 
sejam possíveis».

 
 Dificuldade 
de estacionamento
A técnica da Divisão de Obras 

Municipais Isabel Benito fez 
uma caracterização da zona e 
referiu os problemas identifica-
dos. Por exemplo, na Avenida da 
República verificou-se um espa-
ço pedonal diminuto, causando 
insegurança para o peão, esta-
cionamento caótico, problemas 
com drenagem e atividade eco-
nómica reduzida com estabeleci-
mentos comerciais e de serviços 
fechados. Já o passeio ribeirinho 
encontra-se degradado e desor-
ganizado.

De acordo com a técnica, pa-
ra além da reformulação das in-
fraestruturas, será reforçada a 
iluminação pública, serão cria-
das zonas de estadia, existirão 
novas plantações, quer no jar-
dim, quer no passeio ribeirinho, 
e os passeios junto às habitações 
serão alargados.

Uma das questões mais levan-
tadas pela população foi a falta 

de estacionamento no local e a 
dificuldade de acessos ao núcleo 
urbano.

Foi respondido que as obras 
que irão ser realizadas preten-
dem facilitar o acesso pedonal e 
que está previsto, logo que pos-
sível, a construção de um parque 
de estacionamento nas imedia-
ções do núcleo urbano antigo de 
Arrentela.

Paulo Silva terminou dizendo 
que esta é uma obra que terá a 
duração prevista de dois anos e 
como todas as obras desta en-
vergadura haverá incómodos. 
Por isso, prometeu a realização 
de mais encontros, uma vez que 
«queremos que esta obra seja fei-
ta em constante diálogo com a 
população». 

Fórum Seixal + a 6 
de outubro em Aldeia 
de Paio Pires
A requalificação do espaço 

público do núcleo urbano anti-
go de Aldeia de Paio Pires será 
apresentada na sessão do Fórum 
Seixal + que se realiza no dia 6 de 
outubro, quinta-feira, às 18 ho-
ras, na sede do Paio Pires Futebol 
Clube.

A Câmara Municipal do Seixal 
pretende efetuar uma interven-
ção com vista à revitalização do 
espaço público, dando primazia 
à criação de áreas para os peões 
e de espaços verdes, bem como o 
reforço da arborização. n

Fórum Seixal +

Requalificação do núcleo 
urbano antigo de Arrentela

A intervenção da Câmara Municipal do Seixal no núcleo urbano 
antigo de Arrentela pretende:

• Melhorar a qualidade e funcionalidade do espaço e do am-
biente urbanos, respeitando a história e as características do 
local;
 • Preservar e proteger o conjunto urbano de origem medieval;
 • Criar as condições para a recuperação e revitalização econó-
mica do núcleo;
 • Promover a qualidade do conjunto.
 
Área total de intervenção: 15 620 m2

Frente ribeirinha: aprox. 500 m

Objetivos da intervenção 
municipal

Plano geral da intervenção
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Ano letivo 
2022-2023
Carris
Metropolitana
próxima das escolas

Desde o dia 13 de setembro que a Carris Metropolitana está 
mais próxima das escolas do concelho. Nesta data entraram 
em funcionamento horários e percursos adaptados à realida-
de escolar do ano letivo de 2022-2023, para que os alunos 
tenham maior mobilidade no percurso entre a sua casa e a 
escola.
A Câmara Municipal do Seixal junta-se a esta campanha para 
dar a conhecer as linhas dos autocarros que servem cada 
umas das escolas dos 2.º e 3.º ciclos e secundárias do conce-
lho, a saberes quais os autocarros que podes apanhar para ir 
para a escola e regressar a casa. Consulta os novos horários 
em  escolas.carrismetropolitana.pt. Os aplicativos de mobili-
dade urbana Moovit e Citymapper também sofreram uma 
atualização os novos horários. Foi ainda criado um email para 
envio de sugestões escolas@carrismetropolitana.pt e pode-
rás usar o telefone 210 418 800 (tecla 1) para mais informa-
ções.

Corroios (Estação)-Vale de Milhaços

Cacilhas-Vale de Milhaços

Laranjeiro-Pinheirinho

3104
3514
3526

Escola Básica de Vale de Milhaços 

Corroios (Estação)-Paio Pires (Farinheiras)

Fogueteiro-Foros de Amora (Estação)

Foros de Amora-Paio Pires (Q.ta Flamância)

Pinhal Conde Cunha-Seixal (T. Fluvial)

3103
3108
3114
3119

Escola Básica Paulo da Gama 

Cacilhas-Corroios (Estação), via Miratejo

Cacilhas-Pinheirinho

Cacilhas-Quinta Princesa

Lisboa (Sete Rios)-Quinta do Brasileiro

3506
3511
3512
3717

Escola Básica de Corroios

Cruz de Pau-Fonte da Telha

Fonte da Telha-Paio Pires (Q.ta Flamância), via Seixal (T. Fluvial)
e Foros de Amora (Estação)

3521
3523

Escola Básica Terras de Larus  

Fogueteiro (Estação)-Seixal (T. Fluvial), via Q.ta do Cabral

Pinhal Conde Cunha-Seixal (T. Fluvial)

Redondos-Seixal (T. Fluvial)

Cacilhas-Paio Pires (Centro)

Cacilhas-Paio Pires (Centro), via Seixal (T. Fluvial) e Amora

3113
3119
3120
3508
3509

Escola Básica Nun' Álvares 

Corroios (Estação)-Paio Pires (Farinheiras)

Pinhal Conde Cunha-Seixal (T. Fluvial)

Cacilhas-Paio Pires (Centro), via Seixal (T. Fluvial) e Amora

3103
3119
3509

Escola Básica Pedro Eanes Lobato 

Fogueteiro (Estação)-Seixal (T. Fluvial)3111

Escola Básica
Dr. António Augusto Louro 

Escola Básica Carlos Ribeiro 

Fernão Ferro-Fogueteiro (Estação)

Laranjeiras-Marco do Grilo

Fogueteiro (Estação)-Redondos

Redondos-Seixal (T. Fluvial)

Cacilhas-Quinta do Conde

Cruz de Pau-Quinta do Conde

Fogueteiro (Estação)-Quinta do Conde

Lisboa (Sete Rios)-Quinta do Conde

3105
3107
3110
3120
3535
3546
3547
3720

Escolas básicas
dos 2.º e 3.º ciclos

Outras instituições 
de ensino

Amora-Foros de Amora (Estação)

Cacilhas-Quinta Princesa

3101
3512

Centro de Formação Profissional  

Escola Profissional Bento de Jesus Caraça

Fogueteiro (Estação)-Seixal (T. Fluvial), via Paio Pires 

Foros de Amora-Paio Pires (Q.ta Flamância) 

Almada Forum-Paio Pires (Centro) 

Cacilhas-Paio Pires (Centro), via Seixal (T. Fluvial) e Amora

Monte da Caparica (FCT)-Paio Pires (Bairro Cucena)

Monte da Caparica (FCT)-Paio Pires (Centro)

3112
3114
3502
3509
3527
3528

Polo do Seixal da Escola de Música
do Conservatório Nacional

Redondos-Seixal (T. Fluvial) 

Seixal | Circular 

Paio Pires-Cacilhas

Cacilhas-Paio Pires (Centro), via Seixal (T. Fluvial) e Amora 

Fonte da Telha-Paio Pires (Q.ta Flamância), via Seixal (T. Fluvial)
e Foros de Amora (Estação)  

3120
3121
3508
3509
3523

Escola Secundária João de Barros

Corroios (Estação)-Paio Pires (Farinheiras) 

Corroios (Estação)-Vale de Milhaços 

Cacilhas-Corroios (Estação), via Miratejo 

Cacilhas-Paio Pires (Centro) 

Cacilhas-Paio Pires (Centro), via Seixal (T. Fluvial) e Amora 

Cacilhas-Pinheirinho 

Cacilhas-Quinta Princesa 

Cacilhas-Vale de Milhaços 

Caparica (Pilotos)-Corroios

Charneca da Caparica-Corroios (Estação) 

Chegadinho-Corroios (Estação) 

Corroios (Estação)-Vale de Figueira 

Costa da Caparica (Terminal)-Corroios (Estação)

Hospital Garcia de Orta-Miratejo 

Laranjeiro-Pinheirinho 

Cacilhas-Quinta do Conde 

Cacilhas-Sesimbra (Terminal) 

Corroios-Sesimbra (Terminal) 

Cacilhas-Setúbal (ITS), via Azeitão 

Corroios (Estação)-Setúbal (ITS) 

3103
3104
3506
3508
3509
3511
3512
3514
3515
3514
3517
3518
3518
3525
3526
3535
3536
3545
3605
4630

Escola Secundária Manuel Cargaleiro

Fogueteiro-Foros de Amora (Estação) 

Foros de Amora (Estação)-Paio Pires (Q.ta Flamância) (via Cavadas)

Pinhal Conde da Cunha-Seixal (T. Fluvial) (via Forum)

Paio Pires-Cacilhas

Cacilhas-Paio Pires (Centro), via Seixal (T. Fluvial) e Amora

Monte da Caparica (FCT)-Paio Pires (Bairro Cucena)

Monte da Caparica (FCT)-Paio Pires (Centro)

Cacilhas-Quinta do Conde 

Cacilhas-Sesimbra (Terminal) 

Corroios (Estação)-Sesimbra (Terminal)

Cruz de Pau-Quinta do Conde 

Cacilhas-Setúbal (ITS) via Azeitão 

3108
3114
3119
3508
3509
3527
3528
3535
3535
3545
3546
3605

Escolas secundárias

Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira

Corroios (Estação)-Paio Pires (Farinheiras) 

Fogueteiro (Estação)-Seixal (T. Fluvial), via Paio Pires 

Foros de Amora-Paio Pires (Q.ta Flamância) 

Redondos-Seixal (T. Fluvial) 

Almada Forum-Paio Pires (Centro) 

Cacilhas-Paio Pires (Centro), via Seixal (T. Fluvial) e Amora 

Monte da Caparica (FCT)-Paio Pires (Bairro Cucena)

Monte da Caparica (FCT)-Paio Pires (Centro) 

Barreiro-Seixal 

3103
3112
3114
3120
3502
3509
3527
3528
3516

Escola Secundária Dr. José Afonso

Fogueteiro (Estação)-Seixal (T. Fluvial), via Q.ta do Cabral 

Pinhal Conde Cunha-Seixal (T. Fluvial) 

Redondos-Seixal (T. Fluvial) 

Seixal | Circular 

Cacilhas-Paio Pires (Centro) 

Cacilhas-Paio Pires (Centro), via Seixal (T. Fluvial) e Amora

Moita - Seixal (T. Fluvial)

3113
3119
3120
3121
3508
3509
4621

Escola Secundária de Amora 
Amora-Foros de Amora (Estação)

Corroios (Estação)-Paio Pires (Farinheiras)

Pinhal Conde Cunha-Seixal (T. Fluvial)

Cacilhas-Paio Pires (Centro), via Seixal (T. Fluvial) e Amora

Fonte da Telha-Paio Pires (Q.ta Flamância), via Seixal (T. Fluvial)
e Foros de Amora (Estação)

3101
3103
3119
3509
3523

Fernão
Ferro

EN
 3

78

Rotunda
NATO

EN
 3

78

Casal
do Sapo

Fernão Ferro
(Hotel Orion)

Pinhal de Frades
Escola Básica Pinhal

de Frades

Fernão Ferro (Hotel Orion)
Pinhal de Frades (Escola Básica)

•  Fernão Ferro EN 378 (X) R. Colmeias
•  Fernão Ferro EN 378 (X) R. Caetano Lima
•  Fernão Ferro (EN 378) Artesanato
•  Fernão Ferro (EN 378) Escadinhas (R. Escola)
•  Fernão Ferro (Av. 23 julho 1833 6)
•  Fernão Ferro (EN 378) Restaurante Paragem
•  Marco do Grilo (EN 378 N8) (X) Av. 10 junho (Rotunda)
•  Marco do Grilo (Av. 10 de junho) Rotunda Nato
•  Casal do Sapo (Av. 10 de junho 962)
•  Casal do Sapo (Av. 10 de junho (X) R. Juventude)
•  Casal do Sapo (Av. 10 de junho) Supermercado
•  Fernão Ferro (R. República 1)
•  Fernão Ferro (R. República) Posto Médico
•  R. António Aleixo 252 (Fernão Ferro)
•  Fernão Ferro (R. Luís de Camões  669)
•  R. da República
•  R. Luísa Todi 451
•  R. Luísa Todi 267
•  R. Bento Gonçalves 325
•  R. Serra do Caramulo
•  Redondos (Av. Liberdade 3663)
•  Q.ta Laranjeiras (Av. Liberdade 11)
•  Q.ta Laranjeiras – Av. 25 Abril (X)  Av. Liberdade
•  Pinhal de Frades (Av. 25 Abril 581)
•  Pinhal de Frades (Av. 25 Abril  lote 4391)
•  Pinhal de Frades (Av. 25 Abril ) Centro Social
•  Pinhal de Frades Av. 25 de Abril (X) R. Gen. Humb. Del.
•  Av. 25 Abril (Escola Básica Pinhal de Frades)

Pinhal de Frades (Escola Básica)
Fernão Ferro (Hotel Orion)

•  Av. 25 Abril (Escola Básica Pinhal de Frades)
•  Pinhal de Frades Av. 25 de Abril (X) R. Gen. Humb. Del.
•  Pinhal de Frades (Av. 25 Abril ) Centro Social
•  Pinhal de Frades (Av. 25 Abril  lote 4391)
•  R. das Laranjeiras (R. Gil Vicente)
•  R. das Laranjeiras (R. Almada Negreiros)
•  R. das Laranjeiras (R. Serra do Marão)
•  R. dos Redondos 18 (X) Av. Seixal (Rotunda)
•  R. dos Redondos 172
•  Redondos (Estrada dos Redondos 193B)
•  R. Bento Gonçalves 325
•  R. João Villaret 124 (Mercado)
•  R. Luísa Todi 451
•  R. da República
•  Fernão Ferro (R. Luís de Camões  669)
•  R. Fernando Pessoa
•  R. da Igreja (X) R. 25 Abril (banco)
•  Fernão Ferro (R. República) Posto Médico
•  Fernão Ferro (R. República 1)
•  Casal do Sapo (Av. 10 de junho) Supermercado
•  Casal do Sapo (Av. 10 de junho (X) R. Juventude)
•  Casal do Sapo (Av. 10 de junho 962)
•  Marco do Grilo (Av. 10 de junho) Rotunda Nato
•  Fernão Ferro (EN 378) Restaurante Paragem
•  Fernão Ferro (Av. 23 Julho 1833 6)
•  Fernão Ferro (EN 378) Escadinhas (R. Escola)
•  Fernão Ferro (EN 378) Artesanato
•  Fernão Ferro EN 378 (X) R. Caetano Lima
•  Fernão Ferro EN 378 (X) R. Colmeias

Fora destes horários, a Circular de Fernão Ferro faz o seu percurso normal.

Este percurso mais ampliado
decorre nos seguintes horários:
Ida para a escola 
7.10 horas e 12.10 horas
Paragem inicial: Fernão Ferro EN 378 (X) R. Colmeias – junto ao Hotel Orion

Regresso da escola 
13 horas e 18.15 horas
Paragem na Av. 25 de Abril (Escola Básica de Pinhal de Frades) – junto à Escola 
Básica Carlos Ribeiro 

MAIS INFORMAÇÃO
cm-seixal.pt

carrismetropolitana.pt
(horário noturno)

Adaptação ao período escolar

Linha 
Os horários da variante da linha 3111, que faz a ligação entre o Fogueteiro e o Seixal (Terminal 
Fluvial), via Escola Básica Dr. António Augusto Louro, foram ajustados para melhor servir a 
comunidade escolar.

Novos horários:
Passam na EB Dr. António Augusto Louro 
Partida do Fogueteiro: 8.10, 9.20, 10.30, 15.50, 16.40 e 17.55 horas
Partida do Seixal (T. Fluvial): 8.45, 9.45, 11, 11.55, 15.25, 16 e 17.10 horas

NÃO passam na EB Dr. António Augusto Louro 
Partida do Fogueteiro: 7.40 e 16.30 horas
Partida do Seixal (T.Fluvial): 8.10, 9.55, 13.25, 17.25 e 18.20 horas

Fogueteiro (Estação)
Seixal (T. Fluvial)

Linha
A Circular de Fernão Ferro (linha 3107) foi uma linha nova criada com a entrada em funcionamento da 
Carris Metropolitana. Trata-se de uma linha de proximidade, com circuito entre a Avenida 10 de Junho e 
a Quinta das Laranjeiras, e o objetivo é permitir uma melhor circulação na freguesia, com acesso a 
equipamentos e a paragens que fazem ligação a outras linhas.
A Câmara Municipal do Seixal tem estado a receber sugestões dos munícipes sobre percursos e horários 
desta e outras linhas, que remete para os Transportes Metropolitanos de Lisboa. 
Após análise das sugestões recebidas, a linha 3107 vai sofrer alterações nos horários e percursos. O 
objetivo é assegurar que os alunos da Escola Básica Carlos Ribeiro, em Pinhal de Frades, que residem ao 
longo da Estrada Nacional 378 (Avenida 23 de Julho) e a poente desta tenham transporte público nos 
principais horários de entrada e saída da escola.

Assim, o percurso desta variante escolar da carreira 3107 vai ser ampliado:

Na EN378 entre as paragens:

• Marco Grilo (Av. 10 de Junho) Rotunda Nato

• Fernão Ferro (Hotel Orion)

Na Avenida 25 de Abril, Pinhal de Frades, entre as paragens: 

• Pinhal de Frades (Av. 25 de Abril, 581 – junto ao Hiper Lena/Telepizza)

• Av. 25 de Abril (junto à Escola Básica Carlos Ribeiro)

Fernão Ferro (Hotel Orion)
Pinhal de Frades (Escola Básica)
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Ano letivo 
2022-2023
Carris
Metropolitana
próxima das escolas

Desde o dia 13 de setembro que a Carris Metropolitana está 
mais próxima das escolas do concelho. Nesta data entraram 
em funcionamento horários e percursos adaptados à realida-
de escolar do ano letivo de 2022-2023, para que os alunos 
tenham maior mobilidade no percurso entre a sua casa e a 
escola.
A Câmara Municipal do Seixal junta-se a esta campanha para 
dar a conhecer as linhas dos autocarros que servem cada 
umas das escolas dos 2.º e 3.º ciclos e secundárias do conce-
lho, a saberes quais os autocarros que podes apanhar para ir 
para a escola e regressar a casa. Consulta os novos horários 
em  escolas.carrismetropolitana.pt. Os aplicativos de mobili-
dade urbana Moovit e Citymapper também sofreram uma 
atualização os novos horários. Foi ainda criado um email para 
envio de sugestões escolas@carrismetropolitana.pt e pode-
rás usar o telefone 210 418 800 (tecla 1) para mais informa-
ções.

Corroios (Estação)-Vale de Milhaços

Cacilhas-Vale de Milhaços

Laranjeiro-Pinheirinho

3104
3514
3526

Escola Básica de Vale de Milhaços 

Corroios (Estação)-Paio Pires (Farinheiras)

Fogueteiro-Foros de Amora (Estação)

Foros de Amora-Paio Pires (Q.ta Flamância)

Pinhal Conde Cunha-Seixal (T. Fluvial)

3103
3108
3114
3119

Escola Básica Paulo da Gama 

Cacilhas-Corroios (Estação), via Miratejo

Cacilhas-Pinheirinho

Cacilhas-Quinta Princesa

Lisboa (Sete Rios)-Quinta do Brasileiro

3506
3511
3512
3717

Escola Básica de Corroios

Cruz de Pau-Fonte da Telha

Fonte da Telha-Paio Pires (Q.ta Flamância), via Seixal (T. Fluvial)
e Foros de Amora (Estação)

3521
3523

Escola Básica Terras de Larus  

Fogueteiro (Estação)-Seixal (T. Fluvial), via Q.ta do Cabral

Pinhal Conde Cunha-Seixal (T. Fluvial)

Redondos-Seixal (T. Fluvial)

Cacilhas-Paio Pires (Centro)

Cacilhas-Paio Pires (Centro), via Seixal (T. Fluvial) e Amora

3113
3119
3120
3508
3509

Escola Básica Nun' Álvares 

Corroios (Estação)-Paio Pires (Farinheiras)

Pinhal Conde Cunha-Seixal (T. Fluvial)

Cacilhas-Paio Pires (Centro), via Seixal (T. Fluvial) e Amora

3103
3119
3509

Escola Básica Pedro Eanes Lobato 

Fogueteiro (Estação)-Seixal (T. Fluvial)3111

Escola Básica
Dr. António Augusto Louro 

Escola Básica Carlos Ribeiro 

Fernão Ferro-Fogueteiro (Estação)

Laranjeiras-Marco do Grilo

Fogueteiro (Estação)-Redondos

Redondos-Seixal (T. Fluvial)

Cacilhas-Quinta do Conde

Cruz de Pau-Quinta do Conde

Fogueteiro (Estação)-Quinta do Conde

Lisboa (Sete Rios)-Quinta do Conde

3105
3107
3110
3120
3535
3546
3547
3720

Escolas básicas
dos 2.º e 3.º ciclos

Outras instituições 
de ensino

Amora-Foros de Amora (Estação)

Cacilhas-Quinta Princesa

3101
3512

Centro de Formação Profissional  

Escola Profissional Bento de Jesus Caraça

Fogueteiro (Estação)-Seixal (T. Fluvial), via Paio Pires 

Foros de Amora-Paio Pires (Q.ta Flamância) 

Almada Forum-Paio Pires (Centro) 

Cacilhas-Paio Pires (Centro), via Seixal (T. Fluvial) e Amora

Monte da Caparica (FCT)-Paio Pires (Bairro Cucena)

Monte da Caparica (FCT)-Paio Pires (Centro)

3112
3114
3502
3509
3527
3528

Polo do Seixal da Escola de Música
do Conservatório Nacional

Redondos-Seixal (T. Fluvial) 

Seixal | Circular 

Paio Pires-Cacilhas

Cacilhas-Paio Pires (Centro), via Seixal (T. Fluvial) e Amora 

Fonte da Telha-Paio Pires (Q.ta Flamância), via Seixal (T. Fluvial)
e Foros de Amora (Estação)  

3120
3121
3508
3509
3523

Escola Secundária João de Barros

Corroios (Estação)-Paio Pires (Farinheiras) 

Corroios (Estação)-Vale de Milhaços 

Cacilhas-Corroios (Estação), via Miratejo 

Cacilhas-Paio Pires (Centro) 

Cacilhas-Paio Pires (Centro), via Seixal (T. Fluvial) e Amora 

Cacilhas-Pinheirinho 

Cacilhas-Quinta Princesa 

Cacilhas-Vale de Milhaços 

Caparica (Pilotos)-Corroios

Charneca da Caparica-Corroios (Estação) 

Chegadinho-Corroios (Estação) 

Corroios (Estação)-Vale de Figueira 

Costa da Caparica (Terminal)-Corroios (Estação)

Hospital Garcia de Orta-Miratejo 

Laranjeiro-Pinheirinho 

Cacilhas-Quinta do Conde 

Cacilhas-Sesimbra (Terminal) 

Corroios-Sesimbra (Terminal) 

Cacilhas-Setúbal (ITS), via Azeitão 

Corroios (Estação)-Setúbal (ITS) 

3103
3104
3506
3508
3509
3511
3512
3514
3515
3514
3517
3518
3518
3525
3526
3535
3536
3545
3605
4630

Escola Secundária Manuel Cargaleiro

Fogueteiro-Foros de Amora (Estação) 

Foros de Amora (Estação)-Paio Pires (Q.ta Flamância) (via Cavadas)

Pinhal Conde da Cunha-Seixal (T. Fluvial) (via Forum)

Paio Pires-Cacilhas

Cacilhas-Paio Pires (Centro), via Seixal (T. Fluvial) e Amora

Monte da Caparica (FCT)-Paio Pires (Bairro Cucena)

Monte da Caparica (FCT)-Paio Pires (Centro)

Cacilhas-Quinta do Conde 

Cacilhas-Sesimbra (Terminal) 

Corroios (Estação)-Sesimbra (Terminal)

Cruz de Pau-Quinta do Conde 

Cacilhas-Setúbal (ITS) via Azeitão 

3108
3114
3119
3508
3509
3527
3528
3535
3535
3545
3546
3605

Escolas secundárias

Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira

Corroios (Estação)-Paio Pires (Farinheiras) 

Fogueteiro (Estação)-Seixal (T. Fluvial), via Paio Pires 

Foros de Amora-Paio Pires (Q.ta Flamância) 

Redondos-Seixal (T. Fluvial) 

Almada Forum-Paio Pires (Centro) 

Cacilhas-Paio Pires (Centro), via Seixal (T. Fluvial) e Amora 

Monte da Caparica (FCT)-Paio Pires (Bairro Cucena)

Monte da Caparica (FCT)-Paio Pires (Centro) 

Barreiro-Seixal 

3103
3112
3114
3120
3502
3509
3527
3528
3516

Escola Secundária Dr. José Afonso

Fogueteiro (Estação)-Seixal (T. Fluvial), via Q.ta do Cabral 

Pinhal Conde Cunha-Seixal (T. Fluvial) 

Redondos-Seixal (T. Fluvial) 

Seixal | Circular 

Cacilhas-Paio Pires (Centro) 

Cacilhas-Paio Pires (Centro), via Seixal (T. Fluvial) e Amora

Moita - Seixal (T. Fluvial)

3113
3119
3120
3121
3508
3509
4621

Escola Secundária de Amora 
Amora-Foros de Amora (Estação)

Corroios (Estação)-Paio Pires (Farinheiras)

Pinhal Conde Cunha-Seixal (T. Fluvial)

Cacilhas-Paio Pires (Centro), via Seixal (T. Fluvial) e Amora

Fonte da Telha-Paio Pires (Q.ta Flamância), via Seixal (T. Fluvial)
e Foros de Amora (Estação)

3101
3103
3119
3509
3523

Fernão
Ferro

EN
 3

78

Rotunda
NATO

EN
 3

78
Casal

do Sapo

Fernão Ferro
(Hotel Orion)

Pinhal de Frades
Escola Básica Pinhal

de Frades

Fernão Ferro (Hotel Orion)
Pinhal de Frades (Escola Básica)

•  Fernão Ferro EN 378 (X) R. Colmeias
•  Fernão Ferro EN 378 (X) R. Caetano Lima
•  Fernão Ferro (EN 378) Artesanato
•  Fernão Ferro (EN 378) Escadinhas (R. Escola)
•  Fernão Ferro (Av. 23 julho 1833 6)
•  Fernão Ferro (EN 378) Restaurante Paragem
•  Marco do Grilo (EN 378 N8) (X) Av. 10 junho (Rotunda)
•  Marco do Grilo (Av. 10 de junho) Rotunda Nato
•  Casal do Sapo (Av. 10 de junho 962)
•  Casal do Sapo (Av. 10 de junho (X) R. Juventude)
•  Casal do Sapo (Av. 10 de junho) Supermercado
•  Fernão Ferro (R. República 1)
•  Fernão Ferro (R. República) Posto Médico
•  R. António Aleixo 252 (Fernão Ferro)
•  Fernão Ferro (R. Luís de Camões  669)
•  R. da República
•  R. Luísa Todi 451
•  R. Luísa Todi 267
•  R. Bento Gonçalves 325
•  R. Serra do Caramulo
•  Redondos (Av. Liberdade 3663)
•  Q.ta Laranjeiras (Av. Liberdade 11)
•  Q.ta Laranjeiras – Av. 25 Abril (X)  Av. Liberdade
•  Pinhal de Frades (Av. 25 Abril 581)
•  Pinhal de Frades (Av. 25 Abril  lote 4391)
•  Pinhal de Frades (Av. 25 Abril ) Centro Social
•  Pinhal de Frades Av. 25 de Abril (X) R. Gen. Humb. Del.
•  Av. 25 Abril (Escola Básica Pinhal de Frades)

Pinhal de Frades (Escola Básica)
Fernão Ferro (Hotel Orion)

•  Av. 25 Abril (Escola Básica Pinhal de Frades)
•  Pinhal de Frades Av. 25 de Abril (X) R. Gen. Humb. Del.
•  Pinhal de Frades (Av. 25 Abril ) Centro Social
•  Pinhal de Frades (Av. 25 Abril  lote 4391)
•  R. das Laranjeiras (R. Gil Vicente)
•  R. das Laranjeiras (R. Almada Negreiros)
•  R. das Laranjeiras (R. Serra do Marão)
•  R. dos Redondos 18 (X) Av. Seixal (Rotunda)
•  R. dos Redondos 172
•  Redondos (Estrada dos Redondos 193B)
•  R. Bento Gonçalves 325
•  R. João Villaret 124 (Mercado)
•  R. Luísa Todi 451
•  R. da República
•  Fernão Ferro (R. Luís de Camões  669)
•  R. Fernando Pessoa
•  R. da Igreja (X) R. 25 Abril (banco)
•  Fernão Ferro (R. República) Posto Médico
•  Fernão Ferro (R. República 1)
•  Casal do Sapo (Av. 10 de junho) Supermercado
•  Casal do Sapo (Av. 10 de junho (X) R. Juventude)
•  Casal do Sapo (Av. 10 de junho 962)
•  Marco do Grilo (Av. 10 de junho) Rotunda Nato
•  Fernão Ferro (EN 378) Restaurante Paragem
•  Fernão Ferro (Av. 23 Julho 1833 6)
•  Fernão Ferro (EN 378) Escadinhas (R. Escola)
•  Fernão Ferro (EN 378) Artesanato
•  Fernão Ferro EN 378 (X) R. Caetano Lima
•  Fernão Ferro EN 378 (X) R. Colmeias

Fora destes horários, a Circular de Fernão Ferro faz o seu percurso normal.

Este percurso mais ampliado
decorre nos seguintes horários:
Ida para a escola 
7.10 horas e 12.10 horas
Paragem inicial: Fernão Ferro EN 378 (X) R. Colmeias – junto ao Hotel Orion

Regresso da escola 
13 horas e 18.15 horas
Paragem na Av. 25 de Abril (Escola Básica de Pinhal de Frades) – junto à Escola 
Básica Carlos Ribeiro 

MAIS INFORMAÇÃO
cm-seixal.pt

carrismetropolitana.pt
(horário noturno)

Adaptação ao período escolar

Linha 
Os horários da variante da linha 3111, que faz a ligação entre o Fogueteiro e o Seixal (Terminal 
Fluvial), via Escola Básica Dr. António Augusto Louro, foram ajustados para melhor servir a 
comunidade escolar.

Novos horários:
Passam na EB Dr. António Augusto Louro 
Partida do Fogueteiro: 8.10, 9.20, 10.30, 15.50, 16.40 e 17.55 horas
Partida do Seixal (T. Fluvial): 8.45, 9.45, 11, 11.55, 15.25, 16 e 17.10 horas

NÃO passam na EB Dr. António Augusto Louro 
Partida do Fogueteiro: 7.40 e 16.30 horas
Partida do Seixal (T.Fluvial): 8.10, 9.55, 13.25, 17.25 e 18.20 horas

Fogueteiro (Estação)
Seixal (T. Fluvial)

Linha
A Circular de Fernão Ferro (linha 3107) foi uma linha nova criada com a entrada em funcionamento da 
Carris Metropolitana. Trata-se de uma linha de proximidade, com circuito entre a Avenida 10 de Junho e 
a Quinta das Laranjeiras, e o objetivo é permitir uma melhor circulação na freguesia, com acesso a 
equipamentos e a paragens que fazem ligação a outras linhas.
A Câmara Municipal do Seixal tem estado a receber sugestões dos munícipes sobre percursos e horários 
desta e outras linhas, que remete para os Transportes Metropolitanos de Lisboa. 
Após análise das sugestões recebidas, a linha 3107 vai sofrer alterações nos horários e percursos. O 
objetivo é assegurar que os alunos da Escola Básica Carlos Ribeiro, em Pinhal de Frades, que residem ao 
longo da Estrada Nacional 378 (Avenida 23 de Julho) e a poente desta tenham transporte público nos 
principais horários de entrada e saída da escola.

Assim, o percurso desta variante escolar da carreira 3107 vai ser ampliado:

Na EN378 entre as paragens:

• Marco Grilo (Av. 10 de Junho) Rotunda Nato

• Fernão Ferro (Hotel Orion)

Na Avenida 25 de Abril, Pinhal de Frades, entre as paragens: 

• Pinhal de Frades (Av. 25 de Abril, 581 – junto ao Hiper Lena/Telepizza)

• Av. 25 de Abril (junto à Escola Básica Carlos Ribeiro)

Fernão Ferro (Hotel Orion)
Pinhal de Frades (Escola Básica)
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Este ano, além do programa no Fórum Cultural do Seixal, estão de volta 
os concertos do SeixalJazz Clube, instalado na Sociedade Filarmónica 
Democrática Timbre Seixalense, com um conjunto de espetáculos de 
entrada livre. O espaço informal pretende recriar um clube de jazz, com 
uma programação que privilegia a apresentação de grupos nacionais e 
de projetos assentes na música improvisada e no free jazz. Os concertos 
acontecem em duas sessões, a primeira às 23 e a segunda às 24 horas.

13 de outubro, quinta-feira, 23 e 24 horas
DEMIAN CABAUD QUINTETO 
Demian Cabaud – contrabaixo; João Pedro Brandão – saxofone alto, flau-
ta; José Pedro Coelho – saxofone tenor, clarinete baixo; João Grilo – piano; 
Marcos Cavaleiro – bateria
«Otro Cielo» é o novo trabalho e a nona edição discográfica do músico, 
com sons que se baseiam no seu país natal e em Portugal. A formação 
com que se apresenta no Seixal é a mesma com a qual gravou este disco.

14 de outubro, sexta-feira, 23 e 24 horas
MAZAM
João Mortágua – saxofone; Carlos Azevedo – piano; Miguel Ângelo – con-
trabaixo; Mário Costa – bateria
O projeto Mazam reúne alguns dos artistas mais interessantes da cena  
jazz portuense. Para o concerto no Seixal propõem apresentar o seu novo 
trabalho, «Pilgrimage», editado pela Clean Feed em 2022.

15 de outubro, sábado, 23 e 24 horas
FILIPE DUARTE QUINTETO
Filipe Duarte – guitarra e composição; Francesco Geminiani – saxofone; 
Gregor Ftičar – piano; Zé Almeida – contrabaixo; Diogo Alexandre – bateria
O guitarrista Filipe Duarte traz na bagagem dez anos de vida no estrangei-
ro. «Vendaval», o álbum que apresenta neste concerto, é descrito como 
um projeto inspirado na força da natureza.

20 de outubro, quinta-feira, 23 e 24 horas
GILENO SANTANA TRIO
Gileno Santana – trompete; Rodrigo Correia – contrabaixo; Nemanja Delic 
– bateria
Natural do Brasil, Gileno Santana traz um concerto que homenageia a 
música de Lennie Tristano, Lee Konitz e Warne Marsh, inspirações que 
deram origem ao primeiro álbum.

21 de outubro, sexta-feira, 23 e 24 horas
EURICO COSTA TRIO
Eurico Costa – guitarra; Demian Cabaud – contrabaixo; Marcos Cavalei-
ro – bateria
O guitarrista e compositor Eurico Costa nasceu no Porto, em 1979, cidade 
em que reside. Em trio, traz ao Seixal um repertório constituído por nove 
temas originais, alinhados de forma a se aglomerarem em três pequenas 
trilogias, a primeira introdutória, a segunda de desenvolvimento e a ter-
ceira ritual e redentora.

22 de outubro, sábado, 23 e 24 horas
LUÍS VICENTE TRIO
Luís Vicente – trompete; Gonçalo Almeida – contrabaixo; Pedro Melo 
Alves – bateria
Luís Vicente é um dos mais ativos e dinâmicos músicos da atualidade, 
nas áreas do jazz e da música livremente improvisada. Em 2021, com a 
mesma formação de trio que atua no SeixalJazz Clube, lançou o álbum 
«Chanting in the Name of», editado pela Clean Feed.

SeixalJazz Clube com entrada gratuita

3900

DE 13 a 22 de outubro, 
entre quinta-feira e sábado, o 
Festival Internacional SeixalJazz 
2022 realiza-se no Auditório 
Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal e regressa o SeixalJazz 
Clube, que decorre na Sociedade 
Filarmónica Democrática Timbre 
Seixalense (ver caixa).

Este ano, o festival prossegue 
uma linha programática adota-
da nos últimos anos, com a apre-
sentação de diferentes estilos e 
linguagens do jazz, reunindo no 
mesmo palco músicos consagra-
dos e novos valores.

Nas três primeiras noites, 
destaque para o piano, com 
três instrumentistas de génio: 
Monty Alexander, Mário Laginha 
e Antonio Faraò. A semana se-
guinte abre com a atuação de 
Mário Barreiros, prossegue com 
o trompetista norte-americano 
Ambrose Akinmusire e encerra 
com o regresso do jazz vocal com 
a subida ao palco de Samara Joy.

Programa
13 de outubro, 
quinta-feira, 22 horas
MONTY ALEXANDER TRIO
Monty Alexander – piano; 

Paul Berner – contrabaixo; Jason 
Brown – bateria

Monty Alexander, nome ar-
tístico de Montgomery Bernard 
Alexander, é um pianista jamaica-
no, radicado há cerca de 60 anos 
nos Estados Unidos da América. 
Com mais de 20 participações no 
Festival de Jazz de Montreux e 
mais de 75 gravações, é conhecido 
pela sua capacidade comunicati-
va, estabelecendo uma relação de 
proximidade com o público. 

Conhecido pela ampla gama de 
expressões jamaicanas e jazz, no 
Seixal, Monty faz-se acompanhar 
pelo baixista norte-americano 
Paul Berner, com quem colabora 
desde 1981, e o baterista Jason 
Brown, que desenvolve atividade 
a partir de Nova Iorque.

14 de outubro, sexta-feira, 
22 horas
MÁRIO LAGINHA TRIO
Mário Laginha – piano; Ber-

nardo Moreira – contrabaixo; 
Alexandre Frazão – bateria

Com uma carreira de mais de 
três décadas, Mário Laginha é co-
notado com o mundo do jazz, mas 
o seu universo musical é vasto e 
abarca sonoridades brasileiras, 
indianas, africanas, pop e rock e 
bases clássicas. 

Sendo um dos fundadores do 
Sexteto de Jazz de Lisboa, é na 
partilha com outros músicos que 
assenta igualmente a sua carreira, 
desde logo, com Maria João, com 
quem gravou mais de uma deze-
na de discos, Pedro Burmester, 
Bernardo Sassetti,  Gilberto 
Gil, Lenine, Ralph Towner, Dino 
Saluzzi, entre outros.

Em fevereiro de 2022, editou o 
álbum «Jangada», com Alexandre 
Frazão e Bernando Moreira, tra-
balho base do concerto no Seixal, 
um disco criado durante a pande-

Entre 13 e 22 de outubro, de quinta-feira a sábado

Melhor jazz nacional e estrangeiro no SeixalJazz

Monty Alexander Trio

Mário Laginha Trio



mia, em que a ausência de concer-
tos levou a que tenham decidido 
continuar a tocar semanalmente. 

15 de outubro, sábado, 
22 horas
ANTONIO FARAÒ TRIO
Antonio Faraò – piano; Yuri 

Goloubev – contrabaixo; Maxx 
Furian – bateria

Com mais de 30 anos de car-
reira, o pianista italiano Antonio 
Faraò é fortemente influenciado 
pelo jazz afro-americano e desta-
ca-se por um estilo inconfundível, 
caracterizado por uma extrema 
criatividade e capacidades técni-
cas e rítmicas notáveis. 

Nascido numa família artística, 
a sua mãe era uma conhecida pin-
tora, e o pai um baterista de jazz, 
colaborou com grandes músicos 
de jazz e gravou e tocou com Joe 
Lovano, Jack Dejohnette, Chris 
Potter, Gary Bartz, Lee Konitz, 
Ira Coleman, Christian Mc Bride, 
Chico Freeman, Miroslav Vitous, 
John Abercrombie, entre outros.

No SeixalJazz, apresenta-se 
em trio com o baixista russo Yuri 
Goloubev, a viver em Itália desde 
2004, e o baterista italiano Maxx 
Furian.

20 de outubro, 
quinta-feira, 22 horas
MÁRIO BARREIROS  
QUARTETO 
Mário Barreiros – bateria; Ri-

cardo Toscano – saxofone; Abe 
Rábade – piano; Carlos Barretto 
– contrabaixo

Falar em Mário Barreiros é 
abarcar uma parte importante da 
música feita em Portugal. Nascido 
no Porto, em 1961, é reconhecido 
igualmente enquanto produtor, 
tendo colaborado com Ornatos 
Violeta, Clã, Jorge Palma e Silence 
4, considerado um dos melho-
res bateristas jazz nacionais. 
Durante a sua carreira ladeou 
Wayne Shorter, Lee Konitz, Andy 
Sheppard, Frank Lacy, Al Grey, 
David Liebman, António Pinho 
Vargas, Maria João, Bernardo 

Sassetti e Carlos Bica e integrou 
o Sexteto de Jazz de Lisboa, com 
Mário Laginha, Tomás Pimentel, 
Jorge Reis, Edgar Caramelo e 
Pedro Barreiros.

Com «Dois Quartetos Sobre o 
Mar» regressou aos discos de jazz 
15 anos depois, um álbum grava-
do por dois quartetos distintos, 
mas com configurações instru-
mentais semelhantes. No Seixal 
faz-se acompanhar por três músi-
cos com quem compõe um desses 
quartetos.

21 de outubro, sexta-feira,
22 horas
AMBROSE AKINMUSIRE
QUARTET
Ambrose Akinmusire – trom-

pete; Sam Harris – piano; Joe 
Sanders – contrabaixo; Justin 
Brown – bateria

Ambrose Akinmusire nasceu 
e cresceu em North Oakland, na 
Califórnia, Estados Unidos da 
América, em 1982, bairro que ca-
racteriza como «muito negro e 

culturalmente rico» e, além de ser 
um dos melhores trompetistas do 
mundo mantém uma voz ativa na 
defesa das comunidades negras.

O seu último álbum «On the 
Tender Spot of Every Calloused 
Moment», editado em 2020 pela 
Blue Note, foi nomeado, na ca-
tegoria de melhor álbum instru-
mental de jazz, por ocasião da 
63.ª edição dos Prémios Grammy, 
uma de entre muitas nomeações 
e atribuições que recebeu ao lon-
go dos seus 15 anos de carreira.

No regresso ao Seixaljazz, 
após aqui ter atuado em 2014, 
Akinmusire faz-se acompanhar 
por jovens músicos norte-ame-
ricanos, considerados, enquanto 
instrumentistas e compositores, 
entre os mais talentosos da nova 
geração, o pianista Sam Harris, 
o baixista Harish Raghavan e o 
baterista Timothy Angulo.

22 de outubro, sábado, 
22 horas 
SAMARA JOY
Samara Joy – voz; Ben Pater 

son – piano; Mathias Allamane 
– contrabaixo; Malte Arndal – ba-
teria

Dona de uma voz suave e de 
contornos maduros, a ainda 
jovem Samara Joy é considera-
da uma das cantoras mais pro-
missoras dos Estados Unidos 
da América. Após um primeiro 
disco, de 2021, onde já se aven-
turava pelos trilhos do jazz, em 
setembro de 2022 editou um no-
vo trabalho, intitulado «Linger 
Awhile», o primeiro para a Verve 
Records, com composições ori-
ginais.

No concerto que apresenta no 
Seixal, Samara Joy sobe ao palco 
com o trio de músicos que a tem 
acompanhado nas suas digres-
sões pela Europa.n

Entre 13 e 22 de outubro, de quinta-feira a sábado

Melhor jazz nacional e estrangeiro no SeixalJazz
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Samara Joy Mário Barreiros  Quarteto

Antonio Faraò TrioAmbrose Akinmusire Quartet
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A COLETIVA de artes 
plásticas promovida pela Artes 
– Associação Cultural do Seixal, 
mostra que dá a conhecer o que 
se faz ao nível das artes plásticas 
no concelho, foi inaugurada no 
dia 1 de setembro, na Galeria de 
Exposições Augusto Cabrita no 
Fórum Cultural do Seixal. 

A coletiva conta com o apoio 
da Câmara Municipal do Seixal 
e tem como artista convidado 
José António Silva, que se reparte 
entre a pintura e a escultura. Na 
exposição estão patentes traba-
lhos de 34 artistas, entre os quais 
Carlos Pé-Leve, Eduardo Palaio, 
Janic e Bela Mestre.

Na inauguração, a presidente 
da Artes, Umbelina Ribeiro  refe-
rui que «é difícil organizar uma 
coletiva, mas o esforço está refle-
tido na qualidade dos trabalhos» 
e destacou «as obras de escultura 
apresentadas na exposição». 

Umbelina Ribeiro salientou o 
trabalho realizado ao longo dos 
anos na promoção das artes plás-
ticas, nomeadamente com os pro-
jetos A Artes vai às Escolas e A 
Arte Não Tem Idade, dirigido às 
associações de reformados. «A 
Artes tem estabelecido parce-
rias com as instituições locais, é 
desta forma que nos afirmamos 
e damos a conhecer o nosso tra-
balho». A dirigente agradeceu o 
apoio das juntas de freguesia e da 
Câmara Municipal do Seixal.

Enquanto vice-presidente e 
vereador do Pelouro da Cultura, 
Paulo Silva deu os parabéns à 
Artes e aos seus associados «pela 
forma como trabalham em prol 
do desenvolvimento cultural do 
concelho». O autarca salientou 
uma antiga aspiração dos asso-
ciados da Artes, a construção 
da nova sede social, e disse que 
«neste momento a autarquia está 

a realizar a obra de construção da 
Aldeia do Bombo, nova sede do 
Tocá Rufar, a qual estará concluí-
da até final do ano. Estamos ainda 
a construir o Centro Cultural de 
Amora que terá uma galeria de 
exposições, será mais um espaço 
para acolher os artistas plásticos. 
Com isto queremos dar um gran-
de apoio à cultura e aos nossos 
agentes culturais». Paulo Silva 
anunciou ainda que «enquadrada 
nessa estratégia, esperamos ini-
ciar no próximo ano a construção 
da Casa das Artes. Vamos conti-
nuar a investir na cultura e jun-
tos com o movimento associativo 
continuar a trabalhar em prol da 
cultura».

Pintura, escultura, cerâmica 
e acrílicos são algumas das téc-
nicas e materiais que o público 
vai encontrar na coletiva de artes 
plásticas que estará patente até 
ao dia 15 de outubro. n

Artes 2022 – Coletiva de Artes Plásticas

Autarquia continua 
a investir na cultura Desde 26 de setembro, a Quinta da Fidalga acolhe uma residência 

artística de Fernando Mota, tendo em vista a realização do projeto 
«Do Princípio do Mundo».
Fernando Mota tem vindo a criar uma série de espetáculos desen-
volvendo uma linguagem cénica multidisciplinar e universal. O seu 
universo musical resulta do cruzamento de diversas linguagens, 
geografias e ferramentas, como o estudo de instrumentos tradicio-
nais portugueses e de outras culturas, a construção de instrumen-
tos experimentais e objetos sonoros, a utilização de elementos da 
natureza e sons do quotidiano e a manipulação e experimentação 
sonora através da informática e eletroacústica.
Compositor de música para teatro, dança e cinema de animação, 
em «O Princípio do Mundo» Fernando Mota contempla a criação e a 
edição de objetos artísticos de diferentes naturezas e linguagens, 
aprofundando a pesquisa iniciada em 2020 com o filme «7 Poemas 
para Um Mundo Novo», apresentado no Moinho de Maré de Corroios 
e premiado com o Prémio Melhor Direção de Fotografia em Filme 
de Arte e Ensaio. No filme, como já fizera em anteriores trabalhos, 
Fernando Mota desenvolveu e criou instrumentos musicais e objetos 
sonoros a partir de árvores, rochas e outros elementos da natureza.
Em «Do Princípio do Mundo» o artista dá continuidade a este proces-
so de construção de peças artísticas, compondo exclusivamente 
a partir de sons, elementos naturais e instrumentos criados e cap-
tados em cada espaço, ao mesmo tempo que regista sons ocultos 
debaixo de água, debaixo da terra ou dentro da rocha, não captados 
pelo ouvido humano, através do uso de hidrofones, geofones e 
microfones de contacto, procurando o espírito do lugar e não a sua 
mera representação e deverá estar concluído no princípio de 2023, 
altura em que será apresentado à comunidade através de diferentes 
iniciativas.

«O Princípio do Mundo» na Quinta da Fidalga
Residência artística de Fernando 
Mota continua trabalho premiado

A Biblioteca Municipal do Seixal, 
promoveu em setembro dois en-
contros com escritores do conce-
lho. Foram momentos descontraí-
dos através da apresentação dos li-
vros e da partilha das curiosidades 
que envolvem as obras. Com esta 
iniciativa promoveu-se um contac-
to direto com os escritores, com o 
intuito de aprofundar o gosto pelos 
livros e fomentar hábitos de leitura.

No âmbito da iniciativa Conversas 
com a Escrita, realizou-se no dia 
11 de setembro, na Sociedade 
Filarmónica União Seixalense, 
a apresentação do l ivro «A 
Despedida: Onde Fica o Cemitério 
das Gaivotas?«, de Eduardo Palaio, 
que esteve a cargo de José António 
Freitas e Silva, jornalista e crítico li-
terário e do advogado João Araújo, 
natural do Seixal. Seguiu-se uma 

conversa com o público entre  
Eduardo Palaio e o editor Fernando 
Mão-de-Ferro.
Eduardo Palaio, muralista, cartoo-
nista e pintor, estreou-se na litera-
tura em 1980, natural do Seixal, 
apresentou o seu último livro que 
retrata as diferenças geracionais 
como fonte de conflito. Durante a 
sessão, o autor explicou o que o 
levou a esta trama. 

Já no âmbito do evento Autores da 
Nossa Terra, realizou-se no dia 17 
de setembro o lançamento do livro 
«De Esguelha como o Marelha», 
da autoria de Susana Filipe, con-
tadora de histórias e apaixonada 
por livros. A partir de uma expres-
são ouvida na infância, Susana 
Filipe, que exerce a sua atividade 
no Serviço Educativo da Biblioteca 
Municipal do Seixal, aventurou-se 

a escrever este livro na esperança 
de, «com a sua história, despertar 
em todos os que o lerem a vontade 
de saber mais sobre as expressões 
utilizadas quotidianamente», co-
mo revelou durante a sessão. O 
livro retrata a história de Maria e da 
sua avó e a partir daí inicia-se uma 
aventura, plena de descobertas, 
também para os leitores que esti-
veram presentes na sessão. 

Encontros com escritores do concelho
Biblioteca Municipal do Seixal promove a leitura e os livros

Paulo Silva esteve na inauguração da exposição que mostra o trabalho dos associados da ARTES Foto: Ricardo Reis
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Festival de Folclore de CorroiosExecutivo municipal na abertura das festasPorbatuka

Augusto Canário Anjos

O Festival de Verão chegou ao 
fim com a realização das Festas 
Populares de Corroios. Entre os dias 
19 e 28 de agosto, passaram pelo 
Parque Urbano da Quinta da Marialva 
milhares de pessoas que  usufruíram 
de boa música, gastronomia, carros-
séis e muitos divertimentos.
Os três palcos das festas oferece-
ram uma vasta programação mu-
sical. Na primeira noite, o Palco 
Carlos Paredes recebeu o produtor 
e compositor Stereossauro, com a 
primeira parte do concerto a cargo 
dos vencedores do XXVI Festival de 
Música Moderna de Corroios, GANA. 
Seguiu-se a Banda Fogo Fogo e os 
sons do funaná. Também os fãs de 
Augusto Canário, ícone da cultura 
popular, assistiram ao seu concerto. 
O palco pertenceu ainda à fadista 
Diana Vilarinho e o heavy metal fez-
-se representar pela banda RAMP. O 
último dia no Palco Carlos Paredes 
contou com os Anjos, palco por onde 
também passaram Toy, Amor Electro 
e Mickael Carreira.
A festa também se fez nos palcos 
Liberdade e Arraial com destaque 
para o XXXVI Festival de Folclore de 
Corroios, as atuações dos grupos do 

movimento associativo da freguesia 
e os bailes populares.
Miguel Oliveira Fan Club marcou 
presença no certame disponibili-
zando atividades para os fãs do mo-
tociclismo, num espaço que teve a 
presença do piloto para uma sessão 
de autógrafos. Durante as festas 
quem visitou o Pavilhão de Atividades 
Económicas conheceu os produtos e 
serviços de empresários locais e re-
gionais. Motivo de interesse foi igual-
mente o stande do município, em que 
os visitantes conheceram os projetos 
que a autarquia está a implementar 
em várias áreas. 
Após a abertura seguiu-se a cerimó-
nia protocolar com a presença de 
representantes da Comissão das 
Festas de Corroios e do movimen-
to associativo, a que se juntaram 
representantes das juntas de fre-
guesia, o executivo e o presidente 
da Junta de Freguesia de Corroios, 
Hugo Constantino, Américo Costa, da 
Assembleia Municipal do Seixal, os 
vereadores e o à data presidente da 
Câmara do Seixal, Joaquim Santos.  
Joaquim Santos mencionou as difi-
culdades criadas pela oposição na 
aprovação do orçamento da Junta de 

Freguesia de Corroios, «em prejuízo 
da população e do desenvolvimento 
do território. No entanto, o executivo 
encabeçado pelo presidente Hugo 
Constantino conseguiu organizar as 
festas, o que revela o empenho e a 
qualidade do trabalho efetuado». 
Quanto aos investimentos munici-
pais para Corroios, Joaquim Santos 
referiu a construção do Parque Ur-
bano de Miratejo e o novo passeio ri-
beirinho «uma aposta na qualificação 
do espaço público», e o novo Jardim 
de Infância da Quinta de São Nicolau 
que «entra em funcionamento neste 
ano letivo, alargando assim a rede 
pública de pré-escolar no concelho. 
No Seixal continuamos a trabalhar 
em proximidade com a população 
para qualificar o nosso território»,
Durante dez dias, as Festas Popu-
lares de Corroios foram ponto de en-
contro da população num certame 
que, ano após ano, alia tradição e 
modernidade. 

Festas Populares de Corroios
Dez dias de concertos e muita animação

Mikael Carreira

Sessão de autógrafos com Miguel Oliveira
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43.º aniversário do Serviço Nacional de Saúde

Autarquia investe na saúde 
mental de proximidade 

A Associação de Dadores Bené-
volos de Sangue do Concelho do 
Seixal promove regularmente co-
lheitas de sangue. As sessões de-
correm entre as 9 e as 13 horas e 
contam com o apoio de técnicos 
do Instituto Português do Sangue e 
da Transplantação, sendo também 
possível a inscrição para doação 
de medula óssea.  
O Pavilhão Municipal da Torre da 
Marinha acolheu no dia 10 de se-
tembro uma sessão de recolha de 
sangue, à qual a população res-

pondeu positivamente. 
Atualmente as reservas de san-
gue estão em níveis baixos, pelo 
que a Federação Portuguesa de 
Dadores Benévolos de Sangue 
apela à população para que refor-
ce as dádivas, ajudando a manter 
as reservas em níveis estáveis. De 
referir que todos os dias são ne-
cessárias 900 a mil unidades de 
sangue, sendo que atualmente as 
reservas de sangue para os tipos 
A+ e O+ e as dádivas estão abaixo 
do desejável.

As dádivas são um exemplo de 
cidadania participativa. Para 
dar sangue deverá  ter entre 18 
e 65 anos de idade (até aos 60 
anos se for a primeira dádiva); 
ter peso igual ou superior a 50 kg 
e ter hábitos de vida saudáveis. 
Relembramos que não é necessá-
ria marcação, basta comparecer 
nas datas e locais indicados.

Dádivas de sangue no concelho do Seixal
Conheça os locais de recolha

O 43.º aniversário do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
assinalou-se no dia 15 de setem-
bro. A data ficou marcada pela 
assinatura do contrato de como-
dato entre o Hospital Garcia de 
Orta (HGO) e a Câmara do Seixal 
para a cedência de instalações 
para a Unidade de Intervenção 
Comunitária do Seixal do Serviço 
de Psiquiatria do HGO.

A autarquia efetuou um in-
vestimento de 350 mil euros ao 
adquirir um imóvel nas Paivas, 
Amora. O mesmo será alvo de 
uma beneficiação ao abrigo do 
Plano de Recuperação e Resi-
liência, o que permitirá criar as 
condições para reforçar a res-
posta de saúde mental em con-
texto comunitário.

Durante a cerimónia, Teresa 
Machado Luciano, presidente do 
Conselho de Administração do 
HGO, considerou ser uma mais- 

-valia, «tanto para os profissio-
nais de saúde como para os uten-
tes. Estávamos há 18 anos na 
Cruz de Pau, numas instalações 
que não reuniam condições». E 
explicou «graças à parceria com 
a autarquia vamos juntar a psi-
quiatria de adultos e das crianças 
e criar a parte da intervenção co-
munitária, uma área crescente ao 
nível da saúde mental».

Paulo Silva, à data vice-presi-
dente da autarquia, reafirmou 
que «no Seixal a saúde é um di-
reito defendido pelo Poder Local 
Democrático. Aqui trabalhamos 
em prol da saúde dos seixalenses, 
através da promoção de hábitos 
de vida saudáveis ou da dinami-
zação de projetos de prevenção 
em saúde. No âmbito da prosse-
cução destas políticas assinámos 
este contrato de comodato para a 
cedência de instalações». 

O autarca lembrou ainda 

que o Seixal faz parte da Rede 
Portuguesa de Municípios Sau-
dáveis, o que demonstra «o nos-
so compromisso com ganhos 
em saúde para a população». 
Acrescentou que «o SNS é uma 
das maiores conquistas do 25 
de Abril e reafirmamos o nosso  
apoio a todos os que têm cons-
truído o SNS ao longo destes 43 
anos. A saúde deve constituir-se 
como um direito sustentado no 
princípio da equidade no acesso 
aos cuidados de saúde. Por isso 
lutamos pela construção de mais 
equipamentos nesta área».

Após a cerimónia, as entidades 
presentes visitaram a exposição 
A Saúde no Seixal – Memórias, 
Presente e Futuro, patente no 
átrio dos Serviços Centrais da 
Câmara Municipal do Seixal e 
que retrata a evolução dos cuida-
dos de saúde no concelho. n

O Centro Municipal de Vacinação de Amora, na Quinta da Atalaia, foi rea-
berto no dia 20 de setembro, para dar resposta às mil vacinações diá-
rias que estão previstas na 4.ª fase da vacinação contra a covid-19 em 
simultâneo com a inoculação contra a gripe sazonal. Paulo Silva visitou 
o espaço e tomou conhecimento da forma como decorre o processo.
Pela primeira vez, serão utilizadas vacinas adaptadas à variante 
Ómicron, apenas para efeito de reforço vacinal. Para quem já tem o es-
quema primário completo (isto é, duas doses da vacina, no esquema 
vacinal comum), serão utilizadas duas vacinas adaptadas à variante 
Ómicron. Quem ainda não completou o esquema primário de vacina-
ção contra a covid-19 será vacinado com «as vacinas originais».
O processo vai realizar-se por faixa etária decrescente, priorizando as 
pessoas com comorbilidades. Já se iniciou a vacinação para pessoas 
com mais de 80 anos e com comorbilidades e para profissionais de 
saúde e outros profissionais. A seguir, o calendário previsto é o seguin-
te: pessoas com 70 ou mais anos: a partir de 7 de outubro; pessoas 
com 60 ou mais anos: de 12 de novembro a 17 de dezembro.
A convocatória para o agendamento está a ser realizada por SMS ou 
contacto telefónico, pelos que os utentes devem aguardar pelo contac-
to da autoridade de saúde.  
O centro funciona numa parceria entre o Agrupamento de Centros de 
Saúde Almada-Seixal e a Câmara Municipal do Seixal. Está aberto de 
terça-feira a sábado, das 9 às 17 horas, e conta com 14 gabinetes de 
vacinação, três balcões de atendimento, um posto de preparação de 
vacinas e um gabinete médico. 
A autarquia disponibiliza transporte gratuito a quem tenha dificuldade 
em deslocar-se ao Centro Municipal de Vacinação. Nestes casos deve 
efetuar o agendamento com 24 horas de antecedência, através do 
telefone 210 976 099 ou do email transporte.vacinacao@cm-seixal.pt.

4.ª fase da vacinação contra a covid-19 
e contra a gripe sazonal 
Reabertura do Centro Municipal 
de Vacinação na Quinta da Atalaia

5 de outubro, quarta-feira, das 9 às 13 horas
Igreja de Vale de Milhaços

Avenida Pinhal do Vidal, Vale de Milhaços

 
16 de outubro, domingo, das 9 às 13 horas

Clube Recreativo da Cruz de Pau
Rua de Bissau, Edifício CRCP,  Cruz de Pau, Amora

 
23 de outubro, domingo, das 9 às 13 horas

Associação de Amigos do Pinhal do General
Rua Dr. Ricardo Jorge, lote 2205, Pinhal do General, 

Fernão Ferro

Centro Municipal de Vacinação de Amora , na Quinta da Atalaia  Assinatura do contrato de comodato entre o HGO e a Câmara do Seixal para a cedência de instalações

Próximas sessões
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Limpeza e manutenção do espaço público

Paulo Silva acompanhou os trabalhos na Quinta de Santo António, Amora

Alto do Moinho, Corroios Fogueteiro

Quinta da Murtinheira, Seixal

Quinta da Soledade, Arrentela

Pinhal  do General

Quinta de S. Nicolau de Fora, Corroios

O espaço público pode ser um local de passagem, de acesso às habitações, ao local 
de trabalho ou de estudo, na ida às compras ou a outro local, mas é também ponto de 
encontro e de lazer, da prática desportiva, da caminhada ou do passeio. Por isso, é im-
portante manter limpo e arranjado o espaço à nossa volta para que possamos usufruir 
dele da melhor forma.
Assim, todos os dias, entre as 7 e as 21 horas, 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 semanalmente, às quartas-feiras, e quinzenal-
mente, aos sábados, a iniciativa Seixal + Perto, em que equipas de trabalhadores da 
Câmara Municipal do Seixal intervêm de forma concertada numa determinada locali-
dade.
Esta iniciativa é sempre acompanhada pelo executivo municipal, que contacta com os 
trabalhadores e com a população, obtendo sugestões e opiniões sobre o que se pode 
fazer para melhorar a intervenção.
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A Oficina da Juventude de Miratejo 
tem a funcionar um laboratório de 
multimédia e eletrónica designa-
do Espaço altLAB, que é dinamiza-
do pela RATO – Associação para a 
Divulgação Cultural e Científica.
O altLAB é um laboratório móvel 
que dinamiza diferentes espaços 
na península de Setúbal, seguindo 
o modelo hackerspace, ou seja, um 
espaço colaborativo de criação e 
aprendizagem. Com este projeto, 
a Associação RATO pretende em-

poderar os jovens da península de 
Setúbal, em particular nos conce-
lhos de Almada e Seixal, promoven-
do o diálogo intercultural, e através 
dos valores da filosofia rastafari  e 
da valorização do outro e da natu-
reza, divulgar práticas locais e in-
dividuais de desenvolvimento sus-
tentável.
O laboratório para a criação multi-
média e eletrónica é composto por 
equipamentos de captação, registo 
e edição de vídeo e áudio digital; kits 

de introdução à eletrónica e respe-
tivas ferramentas de apoio; equi-
pamento para impressão e digitali-
zação 3D; e mesas digitalizadoras 
para desenho digital.
Esta é mais uma das valências do 
espaço que já permitia a autoutiliza-
ção de tecnologias de comunicação, 
consulta de publicações e a presta-
ção de informação à comunidade. 
A Oficina da Juventude de Miratejo 
inclui ainda um Posto de Informação 
Juvenil e um Setor de Multimédia.

Oficina da Juventude de Miratejo
Associação RATO dinamiza laboratório de multimédia 

AQUELE QUE é, há mais de 
quarenta anos, um dos maiores 
eventos culturais, políticos, des-
portivos, gastronómicos e musi-
cais ao nível nacional, a Festa do 
Avante!, decorreu de 2 a 4 de se-
tembro, na Quinta da Atalaia, no 
Seixal. Artistas como Carminho, 
Paulo Bragança, Dino D’Santiago, 
Júlio Resende e Vitorino marca-
ram presença na 46.ª edição do 
evento. 

A Festa do Avante! ficou igual-
mente marcada pelas comemora-
ções do centenário do nascimen-
to de José Saramago. Destaque 
para a abertura com o concerto 
sinfónico «Música na Palavra de 
Saramago» protagonizado pela 
Orquestra Sinfonietta de Lisboa, 
que apresentou música de auto-
res citados em vários livros da 
obra de José Saramago e músi-
ca original inspirada na obra do 
Prémio Nobel da Literatura.

Destaque para 
centenário do nascimento
de José Saramago
Durante três dias, a Festa do 

Avante! promoveu não só con-
certos, mas também sessões li-
gadas ao cinema e literatura, com 
a realização da Feira do Livro,  o 
CineAvante! que incluiu algumas 
apresentações, as exposições e 

os debates sobre várias figuras, 
de Saramago a Álvaro Cunhal. O 
evento foi um espaço de afirma-
ção dos valores da fraternidade, 
da paz e da democracia, por onde 
passaram milhares de visitantes.

Música para todos 
os gostos
O palco principal recebeu, no 

dia 3 de setembro, nomes como 
Pongo, Emílio Moret com Vitorino 
Salomé, Les Frères Smith, Fogo 
Fogo e, em grande destaque, os 
Mão Morta. No dia seguinte, os 
nomes que subiram ao palco 25 
de Abril foram Dino D’Santiago, 
Carminho e Marta Ren. Já no 
Auditório 1.º de Maio atuaram Bia 
Ferreira e Paulo Bragança, entre 
outros nomes. A cada concerto 
deu-se um reencontro e a desco-
berta de diferentes sonoridades 
musicais.

Resistência dos povos
Os três dias contaram tam-

bém com noites de fado, jogos 
tradicionais, peças de teatro, 
atividades para crianças e, cla-
ro, muitos debates que incidiram 
sobre temas como a imigração, 
o Serviço Nacional de Saúde e a 
paz. Os espaços de gastronomia 
proporcionaram uma viagem ao 
mundo dos sabores e, no Espaço 

Internacional, foi possível ir de 
Cabo Verde ao Brasil e à Palestina, 
aprender sobre diferentes rea-
lidades e conhecer a história e a 
resistência dos povos.

Festa do desporto
Milhares de atletas de todas as 

idades, praticantes de dezenas de 
modalidades, em representação 
de coletividades e associações, 
ou em nome individual, voltaram 
a fazer da Festa do Avante! um 
dos maiores eventos desportivos 
de caráter informal. Durante es-
tes dias decorreram torneios de 
futsal, malha, boccia, entre ou-
tros. Destaque para a Caminhada 
e a 33.ª Corrida da Festa, na qual 
participaram mais de mil atletas. 
O melhor atleta do concelho foi 
Fábio Lima que correu em repre-
sentação do Centro Cultural e Re-
creativo do Alto do Moinho. A pro-
va teve a seguinte classificação 
por equipas: 1.ª, Run Tejo Prevent 
Sprain; 2.ª, Vitória Futebol Clube; 
3.ª, Casa do Benfica do Seixal. n

Afirmação 
dos valores 
da paz

46.ª edição da Festa do Avante!

Atuação do fadista Carlos Leitão Bia Ferreira

Corrida da Festa



NO DIA 26 de agosto, um 
protesto contra o encerramen-
to da agência da Caixa Geral de 
Depósitos (CGD) de Corroios reu-
niu eleitos do Poder Local, utentes 
e representantes do Sindicato dos 
Trabalhadores das Empresas do 
Grupo CGD (STEC) e comissão de 
trabalhadores da empresa.

Com mais de 50 mil habitantes, 
a freguesia perdeu a única agência 
da CGD, que servia não só a econo-
mia local, como também milhares 
de utentes, entre os quais muitos 
reformados que foram prejudica-
dos por este encerramento. 

Hugo Constantino, presiden- 
te da Junta de Freguesia de Cor-

roios, denunciou o encerramento  
e revelou que «mais de 500 re-
formados da freguesia recorriam 
à agência para receber as refor-
mas» e que a própria autarquia 
local «recorre ao balcão para efe-
tuar o pagamento de salários e de 
outras despesas».

Considerando inaceitável a 
decisão do único banco público 
nacional, o qual anunciou lucros 
de 486 milhões durante o primei-
ro semestre do ano, a Câmara do 
Seixal enviou um ofício ao presi-
dente do conselho de adminis-
tração da CGD e ao ministro das 
Finanças e juntou a sua voz à dos 
trabalhadores e utentes que recla-

maram a reversão da decisão.
«Não fomos informados, nem 

auscultados», explicou Joaquim 
Santos, à data presidente da au-
tarquia, que demonstrou a preo-
cupação «com os utentes da agên-
cia», assim como com o «tecido 
económico local, que assim se 
veem obrigados a recorrer a agên-
cias na Cruz de Pau, em Amora e 
em Almada». Questionou ainda: 
«porque se afastam as populações 
e as empresas do serviço público 
de proximidade que um banco pú-
blico deveria prestar?».

Desde 2012 a Caixa Geral de 
Depósitos encerrou mais de 300 
agências  e observou um decrésci-

mo de 3300 trabalhadores, tendo 
em agosto procedido ao encerra-
mento de mais 23 agências.

O presidente do STEC, Pedro 
Messias, assegura que o sindicato 
tem vindo a denunciar os encerra-
mentos e defendido «outra postu-
ra» do banco público, denuncian-
do que ao encerrar uma agência 
«vai acontecer um fluxo anormal 
noutras agências, em que existem 
quadros de pessoal deficitários, 
com consequente degradação 
da prestação do serviço». Pedro 
Messias teme ainda o encerra-
mento de agências em meios ur-
banos e rurais, numa postura que 
isola as populações e as pequenas 

e médias empresas, defendendo 
«a função de coesão social e terri-
torial» que a CGD tem de ter.

Eleita pelo distrito de Setúbal 
para a Assembleia da República, 
Paula Santos afirmou a solida-
riedade do Partido Comunista 
Português (PCP) com utentes e 
trabalhadores da CGD, asseguran-
do todas diligências do partido pa-
ra ouvir o Governo no parlamento 
sobre estes encerramentos, «que 
abrem espaço à banca privada». Já 
em setembro, o  Partido Socialista 
chumbou o requerimento do 
PCP para ouvir o ministro das 
Finanças sobre  os encerramentos 
de balcões da CGD.  n

Caixa Geral de Depósitos encerrou única agência de Corroios

Poder local e população juntos 
contra encerramento da CGD

A Associação Humanitária dos 
Bombeiros Mistos de Amora 
(AHBMA) recebeu da Câmara 
Municipal do Seixal uma ambu-
lância 4x4, a primeira viatura com 
estas características ao serviço 
das corporações de bombeiros da 
península de Setúbal. A entrega 
decorreu no dia 13 de agosto e 
corresponde a um investimento de  
67 265 euros.
Devido ao elevado número de ocor-
rências a que têm de atender, as 
ambulâncias das corporações de 
bombeiros são viaturas com des-
gaste rápido. «Este veículo, além 
de ser de emergência, permite-
-nos circular noutro tipo de terre-
no», disse o comandante do Corpo 
de Bombeiros de Amora. Carlos 
Falcão explicou ainda que «o con-

celho tem algumas áreas de praia, 
florestais e rurais onde existem 
habitações, e este é um carro que 
nos permite atender a vários cená-
rios, tanto a zonas urbanas como 
rurais».
Fernando Soares, presidente da 
direção da AHBMA, referiu que 
esta necessidade foi entendida 
e atendida «desde a primeira ho-
ra pela câmara, como uma forma 
de prestar um melhor serviço de 
socorro à população» e explicou 
que «esta viatura permite uma 
intervenção diferenciada, com 
maior rapidez e eficiência, mas 
sobretudo com menos avarias nas 
suspensões, nos equipamentos 
hidráulicos e em todos os equi-
pamentos periféricos destas via-
turas».

O dirigente da AHBMA mencio-
nou ainda que «no último ano, a 
Câmara Municipal do Seixal au-
mentou o seu apoio mensal a esta 
associação em 25 por cento, um 
valor muito considerável» e subli-
nha que «o nosso concelho é um 
exemplo no apoio dado pela câma-
ra municipal às suas corporações 
de bombeiros, sendo aquela que 
mais apoia os bombeiros em todo 
o país».
Ao longo dos últimos anos, a 
Câmara Municipal do Seixal inves-
tiu 8 milhões de euros nas duas 
corporações de bombeiros exis-
tentes do município, com apoios 
ao funcionamento, equipamen-
tos e construção de quartéis, pro-
curando melhorar a resposta de 
emergência à população e qualifi-

Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora
Câmara Municipal do Seixal ofereceu ambulância 4x4

car as condições de trabalho dos 
nossos bombeiros.
No exercício de funções de vice-
-presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, Paulo Silva enfatizou 
que, embora os bombeiros nunca 
se neguem a chegar onde quer 
que sejam necessários, a nova via-

tura permite uma maior celerida-
de na resposta e melhores condi-
ções de transporte dos socorridos 
e considerou «primordial o socorro 
às nossas populações, prestado 
nas melhores condições de traba-
lho e com toda a dignidade que os 
nossos bombeiros merecem».

Os eleitos da Câmara Municipal do Seixal associaram-se ao protesto Os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos também estiveram presentes

Paulo Silva entregou a chave da viatura em nome 
da Câmara Municipal do Seixal
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ENQUANTO VEREADOR  
do Pelouro do Desenvolvimento 
Social e Juventude, Paulo Silva 
prosseguiu as visitas e reuniões 
no âmbito da política de proximi-
dade promovida pela autarquia. 
O objetivo é conhecer as iniciati-
vas desenvolvidas pelas institui-
ções e estabelecer parcerias que 
potenciem o desenvolvimento do 
concelho nas mais diversas áreas 
de intervenção. 

No dia 11 agosto, o autarca reu-
niu-se com as associações de re-
formados. O encontro serviu para 
fazer o ponto de situação relati-

vamente às candidaturas para a 
construção de novos equipamen-
tos sociais no âmbito do Plano de 
Recuperação e Resiliência (PRR), 
assim como para discutir o traba-
lho efetuado pelas instituições.

A reunião com a Associação de 
Escoteiros de Portugal –Grupo 
269 Fernão Ferro decorreu no 
dia9 16 de agosto e teve como 
objetivo programar os próximos 
passos relativamente à constru-
ção da sede, após a autarquia ter 
cedido um terreno em Fernão 
Ferro, onde será implantado o 
edifício.

No dia 17 de agosto, o autarca 
reuniu-se com a Associação Sara 
Carreira para discutir parcerias 
a estabelecer. A associação apoia 
crianças e jovens adultos, para 
que prossigam a sua formação.

A 24 de agosto, Paulo Silva 
esteve reunido com a RATO – 
Associação para a Divulgação 
Cultural e Científica. No âmbito 
da parceria com a autarquia, a 
RATO promove um conjunto 
de ações de formação gratuitas 
na área da informática, como o 
Programa Teclar e Aprender nu-
ma Tarde. n

Participaram nas Festas Populares 
dos Redondos Joaquim Santos, 
enquanto presidente da Câmara 
do Seixal; Rui Pereira, presidente 
da Junta de Freguesia de Fernão 
Ferro, e João Lopes, presidente da 
direção da AMR. Um evento que 
a Associação de Moradores dos 
Redondos (AMR) reeditou ao fim 
de 13 anos. As festas decorreram 
de 4 a 7 de agosto, oferecendo atra-

ções aos residentes e visitantes.
No último dia das festas, a organi-
zação mimou com uma medalha 
os desportistas que brilharam na 
época: Classe Redondex Gym – 
Menção ouro no Gymforlife na-
cional; Maria Tavares e Mafalda 
Bailão – 3.º lugar, par feminino sé-
nior no Campeonato Nacional de 
Ginástica Acrobática (liga base); 
Beatriz Cardoso, Tiago Sopa, Maria 

Tavares, Mafalda Bailão, Beatriz 
Tavares, Leonor Melon e Maria 
Bailão – 2.º lugar por equipas, no 
Campeonato Nacional de Ginástica 
Acrobática (liga base); Classe 
AcroRedondos apurada para par-
ticipar na Gimnaestrada Mundial 
de 2023; Duílio Lavado, campeão 
nacional de jiu-jitsu e ainda Cristina 
Pereira, professora responsável por 
seis classes de ginástica.

Festas Populares dos Redondos
O regresso com mais de 10 mil visitantes

Encontros com o movimento associativo

Reforço de parcerias

O 30º aniversário da Associação de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de Arrentela (ARPIA) foi assinalado no dia 17 de agosto com 
uma sessão solene e uma noite de fados. A ARPIA tem acordos para 
34 utentes em centro de dia e 51 utentes em apoio domiciliário.
Na sessão solene, a presidente da ARPIA homenageou «aqueles 
que sonharam, concretizaram e levaram a bom porto este projeto». 
Cecília Louro expressou o agradecimento pelos apoios das institui-
ções, que «nos têm ajudado a concretizar obras como a substituição 
do telhado e a colocação de painéis solares para produzir parte da 
eletricidade que consumimos» e a qualificação do exterior da sede.
Em representação da Confederação Nacional das Instituições de 
Solidariedade Social e da União Distrital das Instituições Particulares 
de Solidariedade Social do Distrito de Setúbal, Fernando Sousa assi-
nalou mais um ano «ao serviço da causa da solidariedade» e lembrou 
que «estas instituições, além de apoiarem os idosos, mantêm uma 
porta aberta para as pessoas mais carenciadas». 
A presidente da União de Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires, Maria João Costa, enfatizou o carácter «solidário, huma-
nista e altruísta de dar o apoio a quem de vós necessita». 
Américo Costa representou a Assembleia Municipal do Seixal e 
saudou «um movimento com grande componente de participação e 
intervenção junto da comunidade».  
Na qualidade de vice-presidente da autarquia, Paulo Silva agradeceu 
«a todos os trabalhadores da ARPIA pela sua dedicação aos utentes, 
em especial durante a pandemia, para apoiar os idosos em casa, 
muitos deles em isolamento» e homenageou os fundadores.
O autarca teve ainda uma palavra para a direção «nestes tempos 
difíceis em que está a aumentar o custo de vida das famílias, assim 
como de funcionamento destas instituições» e assegurou que a «au-
tarquia será sempre um parceiro com quem podem contar».

Reunião com a Associação Sara Carreira

Encontro serviu para analisar a atividade 
das instituições sociais

Reunião para programar a construção da sede 
social do Grupo 269 dos Escoteiros em Fernão Ferro

©
 D

R

Associação de Reformados, Pensionistas 
e Idosos de Arrentela
30 anos ao serviço da comunidade



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 779    SETEMBRO 2022

22     DESPORTO

A zona ribeirinha de Amora foi o pal-
co das provas do 10.º Triatlo Jovem 
de Amora que decorreu no dia 30 de 
julho, com a participação de cerca 
de 400 atletas oriundos de diversas 
zonas do país. A equipa do Pedrógão 
Triatlo sagrou-se vencedora desta 
edição, seguindo no pódio as equi-
pas do Sport Lisboa e Benfica e 
Alhandra Sporting Club. O triatlo foi 
organizado pela Associação Naval 
Amorense e Federação de Triatlo 
de Portugal, com apoio da Junta de 
Freguesia de Amora e da Câmara 

Municipal do Seixal.
Os participantes dividiram-se pe-
los escalões de benjamins, infan-
tis e iniciados neste X Triatlo Jovem 
de Amora, que compreendeu o 
Campeonato Nacional Jovem de 
Cubes e do Campeonato Nacional 
de Juvenis, nas provas que conju-
gam as modalidades de natação, 
ciclismo e atletismo.

3.º Aquatlo de Amora
A zona ribeirinha de Amora também 
recebeu o 3.º Aquatlo de Amora, pa-

ra atletas federados, uma competi-
ção composta por natação e corrida 
e que contou para os campeonatos 
nacionais de clubes (cadetes e ju-
niores) e Campeonato Individual de 
Aquatlo. 
Em absolutos masculinos, João 
Nuno Batista, do Clube de Natação 
de Torres Novas, ficou em primei-
ro lugar, e em absolutos femininos 
venceu Raquel Rocha, do CNATRIL 
Triatlo.

Triatlo Jovem de Amora
Competição recebeu cerca de 400 atletas

O Sport Lisboa e Benfica (SLB) ven-
ceu, no dia 21 de agosto, a final da 
Taça Intercontinental de futebol de 
sub-20 ao bater os uruguaios do 
Peñarol, por 1-0, em Montevidéu, 
tornando-se no primeiro clube a 
conquistar o troféu. Luís Semedo, 
aos 69 minutos, garantiu o triun-
fo da equipa comandada por Luís 
Castro.
A Câmara Municipal do Seixal fe-
licita o Benfica pela vitória alcan-

çada na primeira edição da Taça 
Intercontinental Sub-20. O então 
presidente da autarquia, Joaquim 
Santos, destacou o enorme feito 
da equipa, trazendo a taça para 
o Seixal. Referiu ainda que «é um 
enorme orgulho verificar que estes 
jovens encontram no Seixal a sua 
base de trabalho, onde dispõem 
das melhores condições para rea-
lizar a sua formação, tanto pes-
soal, como escolar e profissional, 

sendo esta equipa um exemplo do 
excelente trabalho do SLB».
Refira-se que esta foi a primeira 
final da Taça Intercontinental de 
sub-20, para a qual se qualifica-
ram o Benfica, vencedor da Youth 
League, na Europa, e o Peñarol, 
na condição de vencedor da Taça 
Libertadores do mesmo escalão, 
na América do Sul.

Autarquia do Seixal felicita Benfica
Equipa sub-20 de futebol conquista Taça
Intercontinental

O Campeonato do Mundo de Kayak Polo, realizado no final de agosto 
em Saint-Omer, França contou com a participação de Portugal, que 
foi um dos grandes protagonistas, ao terminar a prova de seniores 
masculinos no sétimo lugar, entre as 21 nações presentes na com-
petição. Esta classificação foi alcançada no jogo final, disputado 
contra a seleção dos Países Baixos, que acabou por vencer no período 
suplementar.
A equipa nacional de sub-21, da qual fazem parte os atletas João do Ó 
e Rafael Damas, da Associação Náutica do Seixal, obteve igualmente 
um resultado bastante positivo, ao terminar o campeonato na 12.ª 
posição.

Jovens atletas de canoagem do concelho
Formação da modalidade 
ao melhor nível internacional
A canoagem do concelho do Seixal continua a dar cartas no mundo.
Este foi o caso de vários jovens formados no Clube de Canoagem de 
Amora (CCA) no Campeonato do Mundo de Velocidade de Juniores e 
Sub-23, com destaque para Pedro Casinha, que conquistou o título de 
vice-campeão mundial em K2. 
Integrados no projeto do Sport Lisboa e Benfica, Pedro Casinha e 
João Duarte, cuja formação também foi feita no CCA e participou ao 
lado de Fernando Pimenta na final de K2 1000 metros dos Europeus 
de Munique, integraram os 21 jovens canoístas na competição, que 
contou ainda com Duarte Cerdeira, atleta júnior de 16 anos do CCA.
Destaque-se ainda a participação no Olympic Hopes 2022, que já 
este mês de  setembro contou com a participação de João Guilherme 
Casinha e Francisco Batista nas idades de 15 e 16 anos.

Mundial de Kayak Polo
Equipa lusa integra atletas da 
Associação Náutica do Seixal 
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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

LISBOA | SEIXAL | SETÚBAL

SETÚBAL | SEIXAL | LISBOA

Horários
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Sábados
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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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PARTIDAS DE COINA (Concelho do Seixal) Dias úteis

M 33

53

13

33

43

03

13

23

3353

43

53

03

13

23

33

43

53

53 

03

13

23

33

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

53

03

23

43

03

23

43

13

43

43 43

(*)

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 | 912 528 740
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
FERNÃO FERRO | Galeria Comercial 
Intermarché Lj 1, Fernão Ferro | 210 543 494
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 indica-
-lhe onde o medicamento (ou pro-
duto) de que necessita está dispo-
nível e pode agendar a recolha na 
farmácia ou a entrega em casa.
A Associação Nacional de Far-
mácias recomenda, especialmen-
te aos grupos de risco, que os 
utentes deixem de se dirigir dire-
tamente às farmácias e adquiram 
medicamentos através da linha 
telefónica gratuita 1400. 

Novo serviço da Divisão Administrativa 
de Água, Saneamento e Resíduos

Atendimento telefónico: 210 976 077, nos dias úteis, entre as 8.30 e as 
18 horas. Email:  apoio.consumidor.agua@cm-seixal.pt.
Indicar o NIF do titular do contrato de abastecimento de água.

LINHAS E HORÁRIOS
carrismetropolitana.pt

Linha de apoio 210 418 800

Facebook e Instagram Carris Metropolitana
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Cinema

1 de outubro, sábado
21.30 horas
Extensão MOTELX – Festival 
Internacional de Cinema 
de Terror
Sustos Curtos – Lobo Mau
Público infantojuvenil . 
Entrada livre
Parque Urbano do Seixal

5 e 6 de outubro, quarta 
e quinta-feira
21.30 horas
Fisahara – Festival 
Internacional de Cinema 
do Saara Ocidental
Ciclo de cinema . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal

Desporto

1 de outubro, sábado, 
das 7 às 18.30 horas
5.ª Marcha da Seixalíada
Caminhada
Org.: Grupo Desportivo Unidos 
do Arco
Grupo Desportivo Unidos 
do Arco, Quinta do Pinhão, 
Flor da Mata, Quinta 
da Cucena, Parque Urbano 
do Seixal e Fábrica de Lanifícios

4 de outubro, terça-feira, 
das 20.30 às 23 horas
Área de Participação – 
Uma Noite sobre Rodas
39.ª Seixalíada
Patinagem artística
Org.: Clube do Pessoal 
da Siderurgia Nacional
Parque da Quinta do Mirante, 
Aldeia de Paio Pires

5 de outubro, quarta-feira, das 
10 às 12 horas
Aula Aberta de Canoagem
39.ª Seixalíada
Org.: Ginásio Clube de Corroios
Cais da Ponta dos Corvos, Amora

8 de outubro, sábado
18 horas
Passeio Noturno de BTT
39.ª Seixalíada
Org.: Associação de Ciclismo 
do Seixalense
Praça 1.º de Maio, Seixal (ponto 
de encontro)

8 e 9 de outubro, sábado e 
domingo, das 10 às 18 horas
Torneio de Patinagem Artística 
39.ª Seixalíada
Org.: Clube do Pessoal da 
Siderurgia Nacional
Pavilhão do clube

8 de outubro, sábado, 
das 13 às 19 horas
Regata de Vela da Seixalíada
Org.: Associação Náutica do 
Seixal
Baía e Praia do Seixal

8 de outubro, sábado, 
das 15 às 18 horas
7.º Torneio de Xadrez Sílvio 
Soares
39.ª Seixalíada
Org.: Núcleo do Sporting Clube 
de Portugal do Seixal
Sede da associação

8 de outubro, sábado, 
das 21 às 23 horas
Gala de Artes Marciais 
da 39.ª Seixalíada
Org.: Ginásio Clube de Corroios
Arena de combate do clube

8 de outubro, sábado, 
das 21 às 23 horas
Gala de Danças de Salão
39.ª Seixalíada
Org.: Associação DanceStep
Sociedade Filarmónica União 
Seixalense

De 21 a 23 de outubro, de 
sexta-feira a domingo, 9 horas
XIII Ermelinda Freitas
Ténis de campo
Org.: Clube Recreativo 
e Desportivo Brasileiro-Rouxinol
Sede do clube

22 de outubro, sábado, 
das 14 às 19 horas
Varino’s Challenge
39.ª Seixalíada
Stand up paddle
Org.: Associação Naval Amorense
Centro Náutico de Amora

Espetáculos

1 de outubro, sábado
21.30 horas
Jorge Moniz – Cinematheque
Comemoração do Dia Mundial
da Música
M/ 6 anos . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum
Cultural do Seixal

2 e 9 de outubro, domingo
11 horas
Rotinando
Pela Animateatro
Teatro . Crianças dos 6 meses 
aos 3 anos . Ingresso: 5 euros
Cinema S. Vicente

8 de outubro, sábado
21.30 horas
Ensaio sobre a Cegueira
De Nélia Pinho, pela Companhia 
de Dança Contemporânea de 
Évora
Comemorações do centenário 
de José Saramago
Dança . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal

De 13 a 22 de outubro, quinta, 
sexta-feira e sábado
22 horas
Festival Internacional 
SeixalJazz
Música . M/ 6 anos
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal 
(palco principal)
SeixalJazz Clube – Sociedade 
Filarmónica Democrática Timbre 
Seixalense

16 de outubro, domingo
11 horas
No Início… Era Um Jardim!
Por A Monda Teatro-Música
Org.: Animateatro
Teatro . M/ 3 anos . Ingresso: 
5 euros
Cinema S. Vicente

23 de outubro, domingo
11 horas
Com 3 Novelos
Por A Bolha – Teatro 
com Marionetas
Org.: Animateatro
Teatro . M/ 6 anos . 
Ingresso: 5 euros
Cinema S. Vicente

28 e 29 de outubro, sexta-feira 
e sábado
21.30 horas
Corpsing
Pelo Teatro das Beiras
Teatro . M/ 12 anos .
Ingresso: 10 euros
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal

30 de outubro, domingo
11 horas
Joana
Por Teatro O Bando
Org.: Animateatro
Teatro . M/ 6 anos . 
Ingresso: 5 euros
Cinema S. Vicente

Exposições

Até 15 de outubro
ARTES 2022
Coletiva de artes plásticas 
da ARTES – Associação Cultural 
do Seixal
Galeria de Exposições Augusto 
Cabrita

Até 22 de outubro
Parum Aeris
Artes plásticas de Miguel Ângelo 
Nurti
Galeria Municipal de Corroios

Até 28 de janeiro
Gesto no Tempo
De Manuel Cargaleiro
Oficina de Artes Manuel 
Cargaleiro

Leitura Pública

8 de outubro, sábado
17.30 horas
Histórias de Vida
Ateliê . Crianças dos 3 aos 12 
anos e familiares . Inscrição
Biblioteca Municipal do Seixal

8 de outubro, sábado, 
das 17.30 às 19 horas
O Apoio ao Estudo em casa
Dinamização: António Luís 
Montiel
Workshop . Inscrição
Biblioteca Municipal do Seixal

15 e 22 de outubro, sábado
17.30 horas
À Procura
Sessão para bebés e pais . 
Inscrição
Biblioteca Municipal do Seixal

22 de outubro, sábado, 
das 17.30 às 19 horas
Prevenção do Bullying 
e Cyberbullying em Idade 
Escolar
Dinamização: Luís Fernandes
Workshop . Inscrição
Biblioteca Municipal do Seixal

28 de outubro, sexta-feira, 
das 17.30 às 19 horas
As Bruxinhas
Ateliê . Crianças dos 3 aos 12 
anos e familiares . Inscrição
Biblioteca Municipal do Seixal

Património

2 de outubro, domingo, 
das 10 às 13 horas
Espreitando a Paisagem 
Sob o Signo de Saramago
Ateliê . Gratuito . Inscrição
Parque Urbano do Seixal

4, 6, 7, 11, 13 e 14 de outubro, 
terça, quinta e sexta-feira, 
das 10 às 11.30 e das 14.30 
às 16 horas
Que É Um Machuco?
Visita . Público escolar . Inscrição
Parque Urbano do Seixal

Um Pernalonga no Moinho
Visita . Público escolar . Inscrição
Núcleo do Moinho de Maré 
de Corroios

Dominó dos Cereais
Visita . Público escolar . Inscrição
Núcleo do Moinho de Maré 
de Corroios

16 de outubro, domingo, 
das 9.30 às 18 horas
De Barco, da Mundet
às Estações do Saramago
Passeio . Gratuito . Inscrição
Parque Urbano do Seixal, bote 
de fragata Baía do Seixal, 
na Estação Sul e Sueste 
do Terreiro do Paço (Centro Tejo), 
antiga estação da CP  
e Espaço-Memória, no Barreiro

________________________
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt




