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39.ª Seixalíada movimenta 
cerca de 20 mil atletas

A grande 
festa 
do desporto 
popular 

Festival Internacional 
SeixalJazz 2022
Audiência entusiasta 
enche Auditório Municipal 

O Festival Internacional SeixalJazz 2022 
trouxe ao Seixal os melhores músicos e 
compositores deste estilo musical e decor-
reu entre 13 e 22 de outubro no Auditório 
Municipal do Fórum Cultural do Seixal, 
com seis atuações pagas, e na Sociedade 
Filarmónica Democrática Timbre 
Seixalense, em que se realizaram seis 
espetáculos gratuitos no muito desejado 
regresso do SeixalJazz Clube. 14 e 15

BOLETIM MUNICIPAL
cm-seixal.pt

A festa de encerramento da 39.ª Seixalíada decorreu no dia 
15 de outubro, na Associação Humanitária de Bombeiros 
Mistos do Concelho do Seixal. Este momento é o culminar 
de várias semanas de intensa atividade desportiva e de 
convívio entre milhares de praticantes. A edição de 2022 
realizou-se entre 17 de setembro e 15 de outubro, 
sob o lema «Um Projeto Singular, Uma Força Coletiva».  25
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Festival de Street Art 
do Seixal
«Juventude e Arte em Liberdade» 
foi o tema do À Babuja – Festival 
de Street Art do Seixal, que se 
realizou de 29 de setembro a 2 
de outubro, com intervenções 
artísticas de nomes consagra-
dos e de alunos das escolas, 
workshops de arte urbana, dan-
ça, música e muita animação.

Seixal no Portugal 
Smart Cities Summit
O Seixal marcou presen-
ça no Portugal Smart Cities 
Summit que decorreu na Feira 
Internacional de Lisboa, evento 
que reúne áreas como a mobi-
lidade, as plataformas digitais 
ou a sustentabilidade e o modo 
como estas podem melhorar a 
vida das pessoas.

Nova unidade 
de saúde mais perto 
da realidade
Foi assinado um protocolo de co-
laboração entre a Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo (ARSLVT) e a autar-
quia, destinado à construção 
da Unidade de Saúde dos Foros 
de Amora. O edifício será imple-
mentado num terreno do muni-
cípio avaliado em 499 654,05 
euros.

Pág. 19

Pág. 5

Pág. 18

Pág. 4

Inauguração 
do Parque Urbano 
de Miratejo
 O Parque Urbano de Miratejo é 
um novo espaço de lazer para 
a população, situado entre o 
Moinho de Maré de Corroios e 
a Olaria Romana da Quinta do 
Rouxinol. Está aberto todos os 
dias, das 8 às 22 horas.

Desde 1 de outubro e até 28 de janeiro, a Oficina 
de Artes Manuel Cargaleiro tem patente a expo-
sição Gesto no Tempo, que reúne desenhos do 
artista plástico realizados já neste século. 
Com um largo percurso artístico iniciado na dé-
cada de 50 do século XX, em que trabalhou 
cerâmica, escultura, gravura, pintura e têxteis, 
Manuel Cargaleiro é, sem dúvida, um dos nomes 
maiores e mais reconhecidos internacionalmen-
te de entre os artistas portugueses do nosso 
tempo. 
Como tem sido evidente nas diferentes exposi-
ções de Manuel Cargaleiro que o espaço tem 
acolhido, esta nova mostra de trabalhos do mes-
tre enceta um diálogo entre o espaço interior, 
preenchido com as formas irregulares e curvilí-
neas com que o artista representa os diversos 
elementos da natureza, e a própria natureza viva do jardim e da baía no espaço exterior. 
Um diálogo sublinhado pelo desenho que o arquiteto Álvaro Siza Vieira deu a esta oficina de artes, que mui-
to justamente recebeu o nome do artista e foi pensada de raiz para acolher a obra de Manuel Cargaleiro.

Gesto no Tempo reúne desenhos 
de Manuel Cargaleiro

© DDornelles
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«Uma história que nos 
orgulha, um futuro 
que construímos juntos»

No concelho do Seixal, apostamos numa estratégia de 
desenvolvimento sustentável, cujo principal objetivo é a 
qualidade de vida da população. 
Para atingir esse objetivo, trabalhamos todos os dias, em 
diversas áreas, construindo, requalificando, melhorando 
e acompanhando as forças vivas do nosso município.
Demos início à 2.ª fase do realojamento de Vale de Chí-
charos, pois estamos empenhados em resolver da melhor 
forma a situação das famílias que ali têm residido, sendo 
absolutamente prioritário terminar com todas as situa-
ções existentes em que os habitantes vivam em condi-
ções indignas. 
Em 2018, realojámos 64 agregados familiares em habita-
ções que foram adquiridas e requalificadas para esse fim, 
agora vamos abranger 170 famílias, de forma faseada, 
sendo que neste mês de outubro são os atuais moradores 
do lote 13, no total de 37 famílias, que vão mudar-se para 
as suas novas casas.
Na área da educação, destaco a entrada em funciona-
mento do Jardim de Infância de Corroios, no dia 10 de 
outubro, que vem disponibilizar mais 100 vagas na rede 
pública de pré-escolar a crianças entre os 3 e os 5 anos. 
Este equipamento vem responder a uma necessidade 
das muitas famílias que procuram o Seixal para viver e 
precisam de equipamentos de qualidade, com todas as 
condições para que as crianças possam crescer, apren-
der e ser felizes.
Também destinado às famílias é o novo Parque Urbano 
de Miratejo, já inaugurado, um espaço de lazer para a po-
pulação, situado entre o Moinho de Maré de Corroios e 
a Olaria Romana da Quinta do Rouxinol, construído pela 
Câmara Municipal do Seixal, e que vem qualificar a zona 
junto à Baía do Seixal.
Os projetos da juventude continuam a ter apoio munici-
pal, pelo que a autarquia cedeu instalações ao grupo 260 
do Seixal da Associação de Escoteiros de Portugal para 

que possam desenvolver as suas atividades e ajudarem 
as crianças e jovens a crescer com valores e a ter um 
papel ativo na sociedade.
Demos ainda um passo importante na área da saúde, 
com a assinatura de um protocolo de colaboração com a 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 
(ARSLVT),  destinado à construção da Unidade de Saúde 
dos Foros de Amora. Continuamos a defender melhores 
condições de saúde para a nossa população através do 
nosso Serviço Nacional de Saúde, e isso só é possível  
com equipamentos dignos para a prestação de cuidados 
de saúde e com melhores condições de trabalho para os 
profissionais da área.
Quero salientar ainda três aspetos importantes na vida 
municipal. Um deles é a redução da taxa do IMI pelo oi-
tavo ano consecutivo. No ano de 2023, a taxa de IMI a 
aplicar será de 0,80 por cento para prédios rústicos e 
0,34 por cento para prédios urbanos. Apesar de signifi-
car uma redução da receita municipal, trata-se de uma 
medida de apoio às famílias praticada com equidade e 
impacto transversais a todos os proprietários de imóveis 
do concelho. 
O segundo aspeto tem que ver com a adesão do municí-
pio ao Tarifário Social Automático que permite que mais 
famílias do concelho possam ser abrangidas pela isenção 
das tarifas fixas ou redução de 50 por cento nas tarifas 
variáveis praticadas para o consumo doméstico de água, 
saneamento e resíduos. 

Por fim, a aprovação em reunião da câmara municipal e 
na sessão de assembleia municipal da desagregação das 
freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires. Isto 
irá permitir que a proposta seja remetida para a Assem-
bleia da República para ser apreciada.
O Poder Local no concelho do Seixal nunca concordou 
com a agregação das três freguesias numa união, agrega-
ção essa que não corresponde às necessidades do terri-
tório, nem da população. Cada freguesia tem a sua histó-
ria e a sua identidade, que é preciso valorizar e preservar.
Este tema faz ainda mais sentido quando estamos quase 
a comemorar o 186.º aniversário do concelho do Seixal, 
sob o lema «Uma história que nos orgulha, um futuro que 
construímos juntos».
Valorizamos todo o passado e o trabalho que foi feito pelo 
desenvolvimento do município, ao mesmo tempo que 
construímos o futuro para as novas gerações, sempre em 
parceria com as forças vivas do concelho, porque a nossa 
força deve vir do coletivo.
Juntos, tenho a certeza de que vamos construir um conce-
lho do Seixal cada vez melhor.

Paulo Silva
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

186.º aniversário do concelho

No dia 6 de novembro, o concelho do Seixal celebra 186 
anos desde a sua fundação. Uma história rica, repleta 
de lutas e de trabalho, de conquistas e desenvolvimen-
to. Neste dia partilhamos um pouco desta história com 
pessoas e entidades que ajudaram a construir o muni-
cípio, atribuindo medalhas de mérito, mas também com 
os trabalhadores municipais que fazem 25 e 40 anos 
de serviço, e que todos os dias dão o melhor de si para 
a prestação de um serviço público de qualidade. Con-
vidamos toda a população para assistir a esta sessão 
comemorativa.

Dia Internacional da Paz

«Pôr fim ao racismo, defender a paz» foi o lema das come-
morações do Dia Internacional da Paz, que foi assinalado 
no concelho do Seixal junto da nossa comunidade educati-
va. É importante promovermos os valores da paz em todos 
os momentos da nossa vida, porque ela é necessária entre 
os países, mas também dentro das nossas cidades, comu-
nidade, bairros, casas e famílias. O Seixal é, de facto, um 
concelho empenhado em promover uma educação e uma 
cultura para a paz, sendo um dos fundadores do Movimen-
to Municípios pela Paz. 

Centenário do nascimento 
de  José Saramago

No dia 16 de novembro, celebra-se o centenário do nas-
cimento de José Saramago, Prémio Nobel da Literatura. 
A Câmara Municipal do Seixal associou-se à Fundação 
José Saramago e tem estado a promover um programa 
comemorativo com diversas iniciativas, que vão do cine-
ma à dança, das artes plásticas, à leitura, à música e à 
gastronomia. Consulte o site cm-seixal.pt para conhecer 
o programa.

Destaco ainda...

Paulo Silva
Presidente da Câmara 

Valorizamos todo o passado e o trabalho que foi feito 
pelo desenvolvimento do município, ao mesmo tempo 
que construímos o futuro para as novas gerações
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O  S E I X A L  e s t e v e 
no Portugal  Smart  Cit ies 
Summit que decorreu na Feira 
Internacional de Lisboa, de 11 a 
13 de outubro.

Este evento reúne áreas como 
a mobilidade, as plataformas di-
gitais ou a sustentabilidade e o 
modo como podem melhorar a 
vida das pessoas e ajudar a criar 
as chamadas «cidades inteligen-
tes». 

No Seixal, o futuro está a ser 
construído hoje, com projetos li-
gados à mobilidade, ambiente, 
sustentabilidade, energia e tec-
nologia, tendo presente a impor-
tância da proximidade e partici-
pação dos munícipes. Está a ser 
feita uma viagem em nome da 
sustentabilidade, em direção a 
um município mais inteligente e 
inovador.

Assim, no stande municipal 

foram apresentados alguns dos 
projetos que estão a ser desen-
volvidos, integrados na marca 
Seixal On, com destaque para as 
áreas de recolha de resíduos e 
biorresíduos. 

Seixal, uma cidade 
inteligente
Foram ainda dados a conhecer 

projetos de mobilidade susten-
tável, o projeto Seixal + e duas 
aplicações móveis que visam a 
promoção do uso de transpor-
te público e de formas de mo-
bilidade suave junto da comu-
nidade escolar: a Peddy App e 
a  AppGo. Foi também apresen-
tado o Parque Metropolitano da 
Biodiversidade, que está a nascer 
na Verdizela. 

Paulo Silva e Joaquim Tavares, 
presidente e vice-presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, res-

petivamente, e Américo Costa, 
1.º secretário da Assembleia 
Municipal do Seixal, visitaram 
o stande da autarquia no dia 
de abertura do Portugal Smart 
Cities Summit e participaram 
ainda na conferência Autarquias, 
Empresas e Cidadãos.

Na abertura oficial do stande 
municipal, Paulo Silva referiu 
que a participação neste evento 
é uma oportunidade «para dar a 
conhecer os nossos projetos na 
área da sustentabilidade e inova-
ção e, ao mesmo tempo, perceber 
o que está a ser feito em muni-
cípios de todo o país e mesmo 
noutros países». 

O autarca falou sobre proje-
tos pioneiros que já estiveram 
em destaque no Portugal Smart 
Cities Summit como o Seixal On, 
que inclui o Laboratório Vivo 
para a Descarbonização da Baía 

do Seixal, ou o Green Pipeline 
Project, que irá introduzir, pela 
primeira vez, hidrogénio verde 
na rede de gás natural no con-
celho, referindo: «O Seixal sem-
pre se caracterizou por ser um 
município inovador e por usar a 
tecnologia para melhorar a vida 
da população».

Seixal tem projetos 
pioneiros
Foram ainda apresentados os 

dois projetos para as áreas de re-
colha de resíduos e biorresíduos 
que estiveram em destaque este 
ano no stande.

O projeto Recolher Porta a 
Porta para Valorizar, com a im-
plementação da recolha sele-
tiva de biorresíduos nas zonas 
do concelho que já têm recolha 
a porta a porta, foi apresentado 
por Tiago Oliveira, da EDUGEP, 

empresa parceira da autarquia. 
O Seixal foi, em 2019, o primeiro 
município da região de Setúbal 
a implementar este sistema de 
recolha seletiva de biorresíduos 
que permite retirar os resíduos 
urbanos biodegradáveis do con-
tentor do lixo normal e evitar que 
sejam depositados em aterro .

Hélio Silva, da Evox, apresen-
tou o sistema 360Waste, que es-
tá a ser implementado no mu-
nicípio e que permite a gestão 
integrada da recolha de resíduos, 
através da utilização de tecnolo-
gia inovadora. Os veículos de re-
colha de resíduos são apetrecha-
dos com sistemas que recolham 
informação do terreno e os con-
tentores estão equipados com 
sensores volumétricos. Outra 
vantagem é o facto de integrar 
a informação relativa à recolha  
proveniente do portal Seixal +. n  

Portugal Smart Cities Summit

Seixal com projetos inovadores na 
gestão de resíduos e biorresíduos

Paulo Silva e Joaquim Tavares, presidente e vice-presidente  
da câmara municipal, visitaram o stande da autarquia

Os visitantes colocaram várias questões sobre os projetos 
inovadores do concelho do Seixal

O presidente da Câmara Municipal do Seixal falou sobre a utilização das novas tecnologias 
para melhorar a vida  da população

O espaço municipal teve em destaque os projetos de gestão de resíduos e biorresíduos e o Seixal +
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O novo Jardim de Infância de Corroios, localizado na Quinta de São 
Nicolau, entrou em funcionamento no dia 10 de outubro e recebeu a 
visita do executivo municipal na pessoa da vereadora do Pelouro da 
Educação, Maria João Macau.
A equipa da área da educação visitou o espaço acompanhada da dire-
tora do Agrupamento de Escolas de Vale de Milhaços, Ana Sofia Dias, a 
que o jardim de infância pertence.
De salientar que o equipamento educativo resulta de um investimento mu-
nicipal de mais de um milhão e 900 mil euros, que disponibiliza mais 100 
vagas na rede pública de pré-escolar, a crianças entre os 3 e os 5 anos. 

Valorizar a escola pública
O edifício é composto por quatro salas de atividades, sala polivalente, 
sala de refeições e no espaço exterior existem zonas de jogos e zona 
lúdica, que refletem a importância do brincar na construção de conheci-
mentos das crianças.
Para a vereadora Maria João Macau, a opção municipal pela construção 
deste equipamento visa aumentar a oferta educativa disponível no 
concelho e traduz um voto de confiança na escola pública, refletidos 
num espaço moderno e acolhedor. «Este integra um conjunto de inves-
timentos realizados pela autarquia na área da educação, em que as 
condições de ensino, quer para os alunos, quer para os profissionais 
das escolas, são uma prioridade». E adiantou: «O Seixal é um município 
jovem, pelo que existe a necessidade de mais equipamentos para a in-
fância. Nesse sentido, a autarquia avançou com a construção de novos 
equipamentos com todas as condições para que as crianças possam 
crescer e aprender».

A inauguração do Parque Urbano 
de Miratejo realizou-se no dia 5 de 
outubro e contou com a música de 
Vítor Ginja, animação e insufláveis 
para as crianças. 
Trata-se de um novo espaço de la-
zer para a população, situado en-
tre o Moinho de Maré de Corroios 
e a Olaria Romana da Quinta do 
Rouxinol, construído pela Câmara 
Municipal do Seixal e que vem qua-
lificar a zona junto à Baía do Seixal.
A obra incluiu a criação de percur-
sos, áreas verdes, mobiliário urba-

no e iluminação, num  investimen-
to municipal de 282 mil euros.
Na inauguração estiveram pre-
sentes Paulo Silva, presiden-
te da Câmara Municipal do 
Seixal, vereadores da autarquia, 
Américo Costa, 1.º secretário da 
Assembleia Municipal do Seixal, 
Hugo Constantino, presidente da 
Junta de Freguesia de Corroios, e 
elementos do seu executivo.
Paulo Silva explicou que a constru-
ção deste novo parque urbano «te-
ve como objetivos criar mais uma 

zona de lazer no concelho, que faz 
a ligação entre duas zonas históri-
cas, o Moinho de Maré de Corroios 
e a Olaria Romana da Quinta do 
Rouxinol, e aumentar a ligação da 
população à Baía do Seixal». 
Hugo Constantino salientou a im-
portância deste espaço «para o 
desporto, para a cultura, para o 
recreio e para o lazer» e a forma co-
mo «requalificou o espaço público, 
valorizou a Baía.»
O parque está aberto todos os dias, 
das 8 às 22 horas.

Investimento municipal garante 
mais 100 vagas
Novo jardim de infância em Corroios

Um novo espaço de lazer para a população
Parque Urbano de Miratejo foi inaugurado
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A APROVAÇÃO da taxa do 
Imposto Municipal sobre Imóveis 
(IMI) e a participação percentual 
no IRS marcaram a 4.ª sessão or-
dinária da Assembleia Municipal 
do Seixal, que decorreu nos dias 
29 e 30 de setembro.

O período de intervenção da 
população contou com apenas 
uma intervenção, de uma muníci-
pe que saudou os 15 eixos estra-
tégicos que definem a atuação da 
Câmara Municipal do Seixal para 
o atual mandato e alertou para a 
importância de priorizar a habi-
tação numa situação económica 
muito difícil para as famílias. 

No período antes da ordem do 
dia, foi aprovada por maioria a 
moção «É urgente dar resposta 
à degradação das condições de 
vida das famílias». Igualmente 
aprovados por maioria  foram 
dois votos de pesar pelo faleci-
mento de Mikhail Gorbatchov e 
a moção «Os fundamentalismos 
e os direitos individuais», que se 
solidariza com a luta das mulhe-
res iranianas. 

Por maioria foram ainda apro-
vadas as moções «Por uma edu-
cação pública de qualidade, gra-
tuita e inclusiva» e a moção «Pela 
reabertura das agências da Caixa 
Geral de Depósitos em Corroios e 
Fernão Ferro».  

Período da ordem do dia
A sessão do dia 30 de setem-

bro iniciou-se com a apreciação 
da atividade e da situação finan-
ceira. As forças políticas da CDU, 

PS, BE, PAN, PSD e CH colocaram 
questões ao executivo sobre as 
iniciativas em curso no municí-
pio.

O vereador Joaquim Tavares 
respondeu que, em relação ao 
Centro Municipal de Vacinação de 
Amora, a autarquia está a apoiar 
o Agrupamento de Centros de 
Saúde Almada-Seixal, «no senti-
do de dar resposta à vacinação da 
população, sendo que a câmara 
continua a disponibilizar trans-
porte gratuito» para pessoas com 
mobilidade reduzida. Quanto à 
requalificação do passeio ribeiri-
nho de Arrentela e do núcleo ur-
bano antigo, explicou que se trata 
de uma obra de grande dimensão, 
num investimento superior a 2,5 
milhões de euros, «estruturan-
te para a vida das populações». 
Relativamente à 2.ª fase de realo-
jamento de Vale de Chícharos, o 
presidente da Câmara do Seixal, 
Paulo Silva, disse que irão ser rea-
lojados os 78 agregados familia-
res que estão nos lotes 13, 14 e 
15, mencionando que «o realo-
jamento do lote 13 será efetua-
do em outubro e o realojamento 
total estará concluído em 2023». 
Quanto à falta de médicos numa 
das Unidades de Saúde Familiar 
do Centro de Saúde de Corroios, 
referiu que o executivo irá reunir-
-se com o ACES Almada-Seixal pa-
ra discutir o assunto. 

A vereadora da Educação, 
Maria João Macau, informou que 
o Jardim de Infância de Corroios 
abre em outubro, «a autarquia 

assegurou o pessoal não docente 
para o equipamento, que resulta 
de um investimento municipal, 
que dará resposta a 100 crian-
ças».

O ponto seguinte foi a eleição 
do representante das juntas de 
freguesia na Comissão Municipal 
de Proteção Civil que recaiu so-
bre a presidente da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires, Maria João 
Costa. Foi ainda aprovada a 3.ª 
revisão das Grandes Opções do 
Plano e Orçamento de 2022. O pre-
sidente Paulo Silva explicou que a 
mesma se prende com os aumen-
tos de preços do gás, dos combus-
tíveis e da eletricidade, que tripli-
caram, sendo que, «em 2021, os 
custos da autarquia com a energia 
foram de 3,9 milhões de euros e 
até maio deste ano os custos já iam 
nos 5,3 milhões de euros. Um pro-
blema transversal a empresas e 
famílias», referiu. 

Seguiu-se a aprovação da altera-
ção ao mapa de pessoal na sequên-
cia da transferência de competên-
cias na área da educação para as 
autarquias. Refira-se que a Câmara 
do Seixal passou a fazer a gestão de 
todo o pessoal não docente da rede 
escolar pública do concelho. A ve-
readora da Educação referiu que 
676 trabalhadores de oito agrupa-
mentos de escolas e quatro escolas 
não agrupadas passaram a inte-
grar os quadros da câmara, sendo 
que «alguns já exerciam cargos de 
chefias e a alteração vem no sen-
tido de os integrar na categoria».

IMI baixa
 Seguiu-se a aprovação da ta-

xa municipal de direitos de pas-
sagem, das taxas do IMI e de 
Derrama e da taxa da participa-
ção percentual no IRS. Para 2023, 
a taxa de direitos de passagem foi 
fixada nos 0,25 por cento. Esta 
é assumida pelas empresas de 
serviços que gerem as redes de 
infraestruturas que ocupam o es-
paço público

Quanto à taxa de derrama, se-
rão isentadas as empresas com 
sede no município que em 2022 
tenham criado ou mantido três 
ou mais postos de trabalho e as 
empresas com volume de negó-
cios inferior a 150 mil euros. Às 
empresas com volume de negó-
cios superior a este montante se-
rá cobrada uma taxa de 1,5 por 
cento. 

No ano de 2023, a taxa de IMI 
a aplicar sera de 0,80 por cen-
to para prédios rústicos e 0,34 
por cento para prédios urbanos. 
Paulo Silva salientou que pelo 
oitavo ano consecutivo se op-
tou pela redução da taxa do IMI: 
«Apesar de significar uma redu-
ção da receita municipal, trata-
-se de uma medida de apoio às 
famílias praticada com equidade 
e impacto transversais a todos 
os proprietários de imóveis do 
concelho».

O ponto seguinte foi a aprova-
ção da participação percentual 
no IRS. A deliberação foi pela 
manutenção de cinco por cento. 
Perante as questões colocadas 

pelos grupos municipais, Paulo 
Silva disse que «a dispensa desta 
receita iria traduzir-se num valor 
irrisório a ser devolvido, bene-
ficiando apenas quem tem mais 
rendimentos». Assim, «a com-
participação que a autarquia irá 
receber será utilizada na cons-
trução de equipamentos sociais 
que respondem às necessidades 
de todos os cidadãos. No âmbi-
to das candidaturas ao Plano de 
Recuperação e Resiliência para 
a Requalificação e Alargamento 
da Rede de Equipamentos e 
Respostas Sociais foram aprova-
das oito candidaturas, não com-
participadas na totalidade. Com 
esta verba apoiaremos a sua con-
cretização». 

Durante a sessão foi ainda 
aprovada a desafetação de uma 
parcela de terreno do domínio 
público para o domínio privado 
municipal inscrita na matriz pre-
dial urbana sob o art.º 6181, da 
freguesia de Amora. Foi também 
aprovada a adesão à Associação 
para os Materiais Avançados – 
Investigação e Desenvolvimento 
em Materiais Avançados e 
Aplicações. Esta associação in-
tegra a Universidade Nova de 
Lisboa, empresas e autarquias e 
visa aproveitar os recursos e o 
conhecimento científico no âm-
bito da revolução tecnológica e 
industrial, com vista ao desen-
volvimento da economia e da 
competitividade, em concreto no 
concelho. n

Medidas de apoio às famílias aprovadas em Assembleia Municipal

IMI volta a descer 
pelo 8.º ano consecutivo
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A ASSEMBLEIA Muni-
cipal do Seixal realizou a sua ses-
são extraordinária no dia 13 de 
outubro, com grande participa-
ção por parte da população, ten-
do aprovado por maioria a desa-
gregação da união das freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires, com os votos a favor 
da CDU, BE e 1 independente, a 
abstenção do PS, PAN e 1 inde-
pendente e os votos contra do 
PSD e CHEGA. A proposta de  
criação de freguesias é remetida 
à Assembleia da República, a fim 
de ser apreciada.

Reverter medida 
prejudicial para 
as populações
A proposta, explicou Paulo 

Silva, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, «resultou 
de uma iniciativa da Assembleia 
de Freguesia da União das Fre-
guesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires, de aprovei-
tar o regime transitório simplifi-
cado, procedimento este que tem 
de dar entrada na Assembleia da 
República até ao final do corren-
te ano». Segundo o edil, o regime 
é muito claro: só pode ser aplica-
do este regime se as freguesias 
voltarem a ser as mesmas que 
existiam antes da agregação e 
com as mesmas áreas de limi-
te geográfico. Recorde-se que a 
Reforma da Administração Local 

de 2012, posta em prática em 
2013, extinguiu as freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, agregando-as numa união 
de freguesias.

A proposta sublinha que «as 
freguesias são órgãos essenciais 
da democracia local, de proximi-
dade, estando na linha da frente 
do desenvolvimento do país e da 
vida das populações e naquilo 
que é o seu papel preponderante 
de proximidade às populações». 

Na apreciação dos grupos po-
líticos na Assembleia Municipal 
do Seixal, a CDU considerou que 
a reposição das três freguesias 
«é respeitar a identidade de cada 
uma delas e do concelho, é res-
peitar a sua história, cultura e 
existência».

No entanto, o PS afirmou: «Não 
somos contra a desagregação, 
somos contra os seus moldes». 
Já o PSD concluiu: «Entendemos 
que há outras prioridades, ou-
tras premissas». O BE disse vo-
taria a favor da desagregação da 
união das freguesias para «cor-
rigir uma injustiça». O PAN «é a 
favor de uma outra reorganiza-
ção administrativa»., enquanto 
o CHEGA disse estar «contra a 
desagregação de freguesias» e 
que «os munícipes habituaram-
-se  a esta forma de união».

Nesta sessão, a assembleia 
municipal aprovou ainda a pro-
posta relativa ao pagamento de 

despesas decorrentes do exer-
cício de competências próprias 
da Câmara Municipal do Seixal 
pelas juntas de freguesia após 
o fim da vigência de acordos de 
execução e de contratos interad-
ministrativos celebrados no úl-
timo mandato e até à entrada em 
vigor dos novos instrumentos 
de transferência e delegação de 
competências. 

Documentos aprovados
Na sessão, os deputados mu-

nicipais aprovaram três moções, 
uma saudação e uma recomen-
dações.

A moção «O novo aeroporto 
é necessário e urgente» foi o te-
ma da moção apresentada pela 
CDU, denunciando o «injustifi-

cado adiamento do projeto de 
construção» do equipamentos 
no Campo de Tiro de Alcochete. 
O outro documento, da CDU, e 
que foi aprovado por unanimi-
dade foi uma saudação ao Dia 
Internacional do Idoso e às asso-
ciações de idosos.

A moção do PSD exorta o exe-
cutivo municipal a criar «Apoios 
às famílias com filhos em idade 
escolar». O BE apresentou dois 
documentos: uma moção «Pelo 
incentivo à fixação de profissio-
nais de saúde no ACES Almada- 
-Seixal e pela melhoria das condi-
ções de prestação de cuidados de 
saúde» e uma recomendação so-
bre para a «criação de programa 
de apoio municipal às famílias e 
empresas afetadas pelo aumento 

o custo de vida fruto da atual si-
tuação económica».

 
População exige regresso 

das três freguesias extintas
No período de intervenção da 

população, os intervenientes 
apelaram aos deputados mu-
nicipais para votar a favor da 
desagregação da união das fre-
guesias, para «que seja reposta 
a justiça». 

Um outro munícipe abordou a 
questão ambiental e a constru-
ção de equipamentos escolares 
em Corroios. n

Sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Seixal aprova desagregação 
da união das freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires

Proposta é remetida 
para a Assembleia da República

O auditório dos Serviços Centrais 
da Câmara Municipal do Seixal 
recebeu, no dia 27 de setem-
bro, o primeiro Meeting de Ca-
pital Humano, organizado pe-
la Associação da Indústria da 
Península de Setúbal (AISET), 
com o apoio da autarquia. 
Apostar na formação dos traba-
lhadores, na transição digital e 
em políticas nacionais foram so-
luções apresentadas no evento 

que refletiu sobre a mão de obra 
qualificada no setor industrial da 
península de Setúbal.
Estiveram presentes represen-
tantes de empresas do distrito 
de Setúbal, da área do ensino e 
formação profissional, além de 
elementos de vários organismos 
da tutela e especialistas em recur-
sos humanos.
Ao longo do encontro foram de-
batidos temas relacionados com 

a atratividade e competitividade 
do território; a captação de talen-
to; as necessidades de mão de 
obra na indústria; a capacitação 
de jovens para a indústria e recon-
versão e recrutamento de mão de 
obra para indústria do futuro.
Paulo Silva, presidente da Câma-
ra Municipal do Seixal, marcou 
presença na iniciativa e destacou 
a importância do debate sobre 
este tema.

Atratividade e competitividade na península de Setúbal 
Meeting de Capital Humano decorreu no Seixal
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Reuniões de 28 de setembro e 12 de outubro
Deliberações da Câmara Municipal do Seixal

Reunião de 28 de setembro

Presidência
• Ata da reunião ordinária de 6 
de julho de 2022. Aprovação.
• Delegação de competências 
da câmara municipal no presi-
dente. Aprovação.
• Assembleia Intermunicipal 
da Associação de Municípios 
da Região de Setúbal. Re-
presentação. Alteração da 
Deliberação n.º 360/2021, de 3 
de novembro. Aprovação.
• Assembleia Intermunicipal 
da Associação de Municípios 
Rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis. Representação. 
Alteração da Deliberação n.º 
361/2021, de 3 de novembro. 
Aprovação.
• Assembleia Intermunicipal 
da Associação Intermunicipal 
de Águas da Região de Setúbal. 
Representação. Alteração da 
Deliberação n.º 362/2021, de 3 
de novembro. Aprovação.
• Assembleia Intermunicipal da 
CD-ARICD Rede Intermunicipal 
de Cooperação para o Desen-
volvimento – Associação de 
Municípios. Representação. 
Alteração da Deliberação n.º 
363/2021, de 3 de novembro. 
Aprovação.
•  A s s e m b l e i a  G e r a l  d a 
AMARSUL, Valorização e Trata-
mento de Resíduos Sólidos,  SA. 
Representação. Alteração da 
Deliberação n.º 364/2021, de 3 
de novembro. Aprovação.
• Assembleia-geral da Asso-
ciação de Municípios Portugal 
Romano.  Representação . 
Alteração da Deliberação n.º 
365/2021, de 3 de novembro. 
Aprovação.
•  A s s e m b l e i a - G e r a l  d a 
SIMARSUL, Sistema Integrado 
Mul t imunic ipa l  de  Águas 
Residuais da Península de 
Setúbal, SA. Representação. 
Alteração da Deliberação n.º 
367/2021, de 3 de novembro. 
Aprovação.
• Comissão Alargada da Co-

missão de Proteção de Crian-
ças e Jovens. Representação. 
Alteração da Deliberação n.º 
368/2021, de 3 de novembro. 
Aprovação.
• Conselho Consultivo do Hospital 
Garcia de Orta. Representação. 
Alteração da Deliberação n.º 
370/2021, de 3 de novembro. 
Aprovação.
• Presidência do Grupo de 
Coordenação do Pacto Territorial 
para o Diálogo Intercultural do 
Seixal. Representação. Alteração 
da Deliberação n.º 371/2021, de 
3 de novembro. Aprovação.
• Assembleia Geral da Asso-
ciação Portuguesa dos Muni-
cípios com Centro Histórico. Re-
presentação. Aprovação.
• Contratação pública. Forne-
cimento de energia elétrica em 
regime de mercado livre para 
Portugal Continental ao abri-
go do Acordo Quadro ESPAP 
– ELE 2019 – Lote 2 e Lote 3. 
Ratificação do Despacho n.º 
1780-PCM/2022.
• Contratação pública. Concurso 
Limitado por Prévia Qualificação 
n.º 338/DCA/2022 para a em-
preitada de ampliação da Escola 
Básica de Paio Pires. Erros e 
omissões. Prorrogação de prazo 
para apresentação de propos-
tas. Ratificação do Despacho n.º 
1781-PCM/2022.
• Desagregação da união das 
freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires. Parecer da 
Câmara Municipal do Seixal, nos 
termos do n.º 3 do artigo 12.º da 
Lei n.º 39/2021, de 24 de junho. 
Aprovação.
• Pagamento de despesas de-
correntes do exercício de com-
petências próprias da Câmara 
Municipal do Seixal pelas juntas 
de freguesia após o fim da vigên-
cia de acordos de execução e dos 
contratos interadministrativos 
celebrados no último mandato e 
até à entrada em vigor dos novos 
instrumentos de transferência 
e delegação de competências. 
Aprovação.

• Vale de Chícharos, freguesia 
de Amora – resolução do acordo 
de colaboração celebrado com a 
Urbangol Limited em 26 de abril 
de 2004 – revogação do Plano de 
Pormenor de Vale de Chícharos 
publicado na 2.ª série do Diário 
da República n.º 65, de 2 de abril 
de 2009. Aprovação.
• Centro INOVA Miratejo. Pro-
posta de alteração das normas 
de funcionamento e utilização. 
Aprovação. 

Pelouro da Cultura, Juventude, 
Participação, Desenvolvimento 
Social e Saúde
• ADAT – Associação dos Amigos 
do Tocá Rufar. Obras de cons-
trução das novas instalações. 
Contrato-programa e compartici-
pação financeira. 
• Protocolo de colaboração a 
celebrar entre o Município do 
Seixal e a APNA – Associação 
Por tuguesa de Narcóticos 
Anónimos, para cedência tem-
porária de espaço na Oficina 
da Juventude de Miratejo. 
Aprovação de minuta.
• Contrato-programa a celebrar 
entre o Município do Seixal e a 
Sociedade Filarmónica União 
Seixalense. Apoio ao movimen-
to associativo cultural do Seixal. 
Projetos e programas pontuais 
2022. XXIII Encontro de Bandas 
Filarmónicas do Seixal «O Seixal 
e a Música». Contrato-programa e 
comparticipação financeira. 
• Contrato-programa a celebrar 
entre o Município do Seixal e a 
Sociedade Filarmónica União 
Arrentelense. Apoio ao movimen-
to associativo cultural do Seixal. 
Projetos e programas pontuais 
2022. XXXII Encontro de Bandas 
Filarmónicas de Arrentela. 
Contrato-programa e compartici-
pação financeira. 
• Plano anual de apoios às insti-
tuições de infância do concelho 
do Seixal 2022. Contratos- pro-
grama e comparticipações finan-
ceiras. 
• Plano anual de apoios às insti-

Para cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de 
agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, e do 
Decreto-Lei n.º 23/2016, de 3 de junho, a Câmara do Seixal efetua regu-
larmente a monitorização da qualidade da água de abastecimento públi-
co, por meio dos parâmetros regulamentares e da frequência definida em 
programa aprovado pela autoridade competente.
Entre 1 de abril e 30 de junho, foram efetuadas 111 análises do controlo 
de rotina 1; 36 análises do controlo de rotina 2 e sete análises do controlo 
de inspeção nas zonas de abastecimento de Belverde, Casal do Marco, 
Cruz de Pau, Fernão Ferro, Ponta dos Corvos, Santa Marta e Torre da 
Marinha.
Foi também realizado o controlo operacional, por meio de 18 análises à 
água de reservatórios e 46 análises à água de captações.
Os resultados à água da rede pública relativos àquele período revelaram 
características bacteriológicas, químicas e organoléticas adequadas, os 
quais podem ser consultados em cm-seixal.pt.

Monitorização do abastecimento público
Confirmada qualidade da água 
do Seixal 

Autarquia apoia mais famílias necessitadas
Seixal adere ao Tarifário Social 
Automático
 
A Câmara Municipal do Seixal aprovou, na reunião de 12 de outubro, a 
adesão do município ao Tarifário Social Automático que permite que mais 
famílias do concelho possam ser abrangidas pela isenção das tarifas 
fixas ou redução de 50 por cento nas tarifas variáveis praticadas para o 
consumo doméstico ade água, saneamento e resíduos. 
Esta medida irá abranger pessoas e agregados familiares que se encon-
trem em comprovada situação de carência socioeconómica, destinando-
-se exclusivamente ao uso doméstico e aplicando-se apenas sobre o pon-
to de ligação à rede de distribuição, correspondente ao domicílio fiscal do 
consumidor final do fornecimento dos serviços de águas. 
O Tarifário Social Automático permitirá assim a isenção das tarifas fixas de 
água, saneamento e resíduos, bem como a manutenção da percentagem 
de desconto em vigor no concelho de 50 por cento nos consumos até 10 
metros cúbicos para agregados até 4 pessoas. Quando estes consumos 
excederem os 10 metros cúbicos, os mesmos serão faturados ao preço 
das tarifas variáveis do tarifário doméstico. Se os agregados familiares 
tiverem mais de 4 elementos, o limite será acrescido de 2 metros cúbicos 
por cada membro do agregado.
O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva, frisou que esta 
medida «permitirá alargar substancialmente os apoios sociais prestados 
pela autarquia e, sendo a água um bem essencial à vida, consideramos 
que todas as pessoas têm direito ao abastecimento de água e ao sanea-
mento no seu local de residência, de trabalho e de permanência habitual, 
com a proximidade, quantidade e qualidade adequadas à sua segurança 
sanitária e ao seu conforto».
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tuições da área de pessoas com 
deficiência do concelho do Seixal 
2022. Contratos-programa e 
comparticipações financeiras.
• Apoios às instituições com 
intervenção social e situações 
sociais emergentes. Contratos-
-programa e comparticipações 
financeiras.
• Contrato-programa a celebrar 
entre o Município do Seixal e as 
instituições da área dos idosos 
no âmbito do Plano Anual de 
Apoio. Contrato-programa e com-
participação financeira.
• Contrato-programa a celebrar 
entre o Município do Seixal e a 
Artes – Associação Cultural do 
Seixal. Apoio ao movimento asso-
ciativo cultural do Seixal. Projetos 
e programas pontuais 2022. 
Contrato-programa e compartici-
pação financeira. 
• Contrato-programa a celebrar 
entre o Município do Seixal e a 
Fábrica da Igreja Paroquial de 
Nossa Senhora da Consolação 
em Arrentela. Festas da Nossa 
Senhora da Soledade. Contrato-
-programa e comparticipação fi-
nanceira. 
• Programa Ações Jovens 2023 
– Normas de Participação. 
Aprovação.

Pelouro da Educação, 
Mobilidade, Urbanismo 
e Recursos Humanos
• Protocolo a celebrar entre o 
IMT – Instituto da Mobilidade 
e Transportes, IP, a Brisa – 
Autoestradas de Portugal, SA, o 
Município do Seixal e a Asprela – 
Sociedade Imobiliária, SA, para o 
alargamento da estrutura da pas-
sagem inferior n.º 007 (Corroios) 
– Autoestrada A2. Aprovação de 
minuta.
• Recurso à reserva de recru-
tamento, para ocupação de um 
posto de trabalho na carreira e 
categoria de assistente operacio-
nal, para o exercício de funções 
no Agrupamento de Escolas de 
Pinhal de Frades. Aprovação.
• Recurso à reserva de recru-
tamento, para ocupação de um 
posto de trabalho na carreira e 
categoria de assistente operacio-
nal, para o exercício de funções 
no Agrupamento de Escolas de 
Terras de Larus. Aprovação.
• Recurso à reserva de recru-
tamento, para ocupação de um 
posto de trabalho na carreira e 
categoria de assistente opera-
cional, para o exercício de fun-
ções no Agrupamento de Escolas 
Paulo da Gama. Aprovação.
• Decisão final relativa ao pro-
cesso disciplinar n.º 004/2021. 
Aprovação.
• Decisão final relativa ao pro-
cesso disciplinar n.º 003/2022. 
Aprovação.

Pelouro do Desporto, Habitação, 
Ambiente e Fiscalização
• Contrato-programa de desen-

volvimento desportivo a celebrar 
entre o Município do Seixal e a 
Associação de Amigos do Pinhal 
de General para apoiar os traba-
lhos de construção do Complexo 
Desportivo do Pinhal do General 
– 4.ª tranche. Contrato-programa 
e comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desen-
volvimento desportivo a celebrar 
entre o Município do Seixal e o 
Portugal Cultura e Recreio para 
apoiar as despesas de consumo 
de energia elétrica decorrentes 
do centro de vacinação instalado 
no pavilhão do clube. Contrato- 
-programa e comparticipação fi-
nanceira. 
• Contrato-programa de desen-
volvimento 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 compartici-
pação. 11.ª tranche. Contrato- 
-programa e comparticipação fi-
nanceira. 
• Contrato-programa de De-
senvolv imento Despor t ivo 
entre o Município do Seixal e o 
Clube Recreativo e Desportivo 
Brasileiro-Rouxinol para a reabi-
litação dos balneários nas suas 
instalações. Contrato-programa 
e comparticipação financeira. 

Reunião de 12 de outubro

Presidência
• Ata da reunião ordinária de 10 
de agosto de 2022. Aprovação.

Pelouro da Educação, 
Mobilidade, Urbanismo 
e Recursos Humanos
• Contratação pública. Revo-
gação da Deliberação n.º 277-
CMS/2022, de 10 de agosto, e 
abertura de concurso limitado 
por prévia qualificação com pu-
blicação de anúncio no Jornal 
Oficial da União Europeia para a 
empreitada de execução da obra 
de prolongamento da via alter-
nativa à EN 10 entre Corroios e 
Amora. Aprovação.
• Bolsas de Estudo do Ensino 
Superior e Secundário 2022- 
-2023. Aprovação.

Pelouro das Obras Municipais, 
Trânsito, Água e Saneamento, 
Energia e Proteção Civil 
• Adesão ao Tarifário Social 
Automático. Tarifas de água, sa-
neamento de águas residuais e 
resíduos. Aprovação.

Pelouro do Desporto, Habitação, 
Ambiente, Fiscalização e Bem-
Estar Animal
• Contrato-programa de desen-
volvimento 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 compartici-

pação. 12.ª tranche. Contrato-
-programa e comparticipação 
financeira. 
• Contrato-programa de desen-
volvimento desportivo entre o 
Município do Seixal e o Clube do 
Pessoal da Siderurgia Nacional. 
Apoio necessário para a conti-
nuação da reabilitação dos bal-
neários e áreas de circulação 
interna do pavilhão desportivo. 
Contrato-programa e compartici-
pação financeira. 

Pelouro da Cultura, Juventude, 
Participação, Desenvolvimento 
Social e Saúde
• ADAT – Associação dos Amigos 
do Tocá Rufar. Obras de cons-
trução das novas instalações. 
Contrato-programa e compartici-
pação financeira. 
• Contrato-programa a celebrar 
entre o Município do Seixal e a 
Associação Dá-me a Tua Mão. 
Requalificação da cozinha. 
Contrato-programa e compartici-
pação financeira.
• Contratos-programa de de-
senvolvimento social a celebrar 
entre o Município do Seixal e a 
AAGA – Associação de Apoio à 
Comunidade dos Países com 
Língua Oficial Portuguesa, a 
Associação Cabo-Verdiana 
do Seixal e a Associação pa-
ra o Desenvolvimento Social, 
Solidariedade e Cooperação com 
São Tomé e Príncipe – Poto Betu. 
Plano anual de apoios às asso-
ciações de imigrantes. Contratos-
programa e comparticipações 
financeiras.
• Contrato-programa a cele-
brar entre o Município do Seixal 
e o Ginásio Clube de Corroios. 
Apoio ao movimento associativo 
cultural – projetos e programas 
pontuais 2022. Mostrarte 2022. 
Contrato-programa e compartici-
pação financeira.
• Projeto CineClube Seixal – 
Mostra de Curtas-Metragens. 
Normas de participação. Apro-
vação.

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

Realojamento do bairro de Vale de Chícharos
Um novo ciclo para 37 famílias

 Mais uma etapa no realojamento dos habitantes do bairro de Vale de 
Chícharos foi concretizada, com 37 famílias, num total de 90 pessoas, 
atuais moradores do lote 13, a terem uma nova habitação. Com a ação, 
que decorreu entre os dias 17 e 19 de outubro, avançou a segunda fase 
do realojamento. O processo foi iniciado em dezembro de 2018, com o 
realojamento de 64 famílias, contemplando 187 pessoas, moradores do 
antigo lote 10, entretanto demolido.
A Câmara Municipal do Seixal irá continuar a trabalhar, em conjunto com 
o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) e a Secretaria de 
Estado da Habitação, para proceder ao realojamento dos restantes mora-
dores. Das 133 famílias que ficarão a residir em Vale de Chícharos, ainda 
este ano a autarquia do Seixal irá realojar mais 37 famílias, que residem 
nos lotes 14 e 15, e as restantes 96 serão realojadas até final de 2023. 
O modelo de realojamento adotado envolve a aquisição e reabilitação de 
habitações dispersas pelo município com vista a uma integração plena 
dos moradores de Vale de Chícharos na comunidade, e é financiado 
por verbas provenientes de uma candidatura da autarquia ao Plano de 
Recuperação e Resiliência.

Processo de integração para mudar a vida das pessoas
Bruno Santos, vereador do Pelouro da Habitação da Câmara Municipal 
do Seixal, recordou que a autarquia procedeu, em novembro de 2017, 
ao levantamento de todas as pessoas que viviam em Vale de Chícharos. 
«Na altura foi feito o recenseamento de 234 famílias, cerca de 750 pes-
soas, que foram incluídas no processo de realojamento de acordo com 
o protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal do Seixal e o IHRU, 
homologado pela Secretaria de Estado da Habitação». E salientou que 
«atendendo à complexidade do processo, tendo em conta o número de 
famílias e a necessidade de demolição dos edifícios, a autarquia definiu 
que o procedimento seria realizado de forma faseada, permitindo a ins-
talação em habitações condignas e criando um processo de integração 
para mudar a vida das pessoas».
O autarca adiantou ainda que «ao longo de décadas não existiu qualquer 
política de habitação no país, e hoje vivemos as consequências disso. A 
atualidade demonstra a necessidade de uma política pública de habi-
tação, não só para terminar com as habitações precárias, mas para dar 
uma resposta a quem de um momento para o outro se pode ver privado 
da sua habitação pelos mais diversos motivos. A solidariedade, a justiça 
social fazem parte do nosso quotidiano e procuramos que ninguém fique 
para trás no concelho do Seixal. Hoje percorremos mais uma etapa para o 
fim de bairros como o de Vale de Chícharos».
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OS ELEITOS da Câmara 
Municipal do Seixal realizaram vi-
sitas nos dias 6 e 13 setembro e 4 
de outubro, para acompanhar as 
diferentes intervenções de quali-
ficação urbana e de equipamentos 
educativos, desportivos, culturais 
e sociais, bem como de criação de 
espaços verdes e de estadia e re-
creio. 

Substituição 
de luminárias
A Câmara do Seixal iniciou um 

projeto de substituição de todas as 
luminárias do concelho por ilumi-
nação LED, processo que deverá 
estar concluído até final do ano.

O projeto representa um in-
vestimento de 13,2 milhões de 
euros e engloba a manutenção 
durante 12 anos.  A implementa-
ção da iluminação decorre, numa 
fase inicial, nas seguintes zonas: 
Quinta do Pinhão, Verdizela; 
Alto do Moinho; zona do Colégio 
Atlântico, Pinhal de Frades; e 

Urbanização Bacelos de Gaio, jun-
to à Av. 25 de Abril.

Parque da Biodiversidade
O Parque Metropolitano da 

Biodiversidade recebeu a visita do 
executivo municipal. A nova área 
verde e de recreio permite cami-
nhadas, jogging e passeios de bici-
cleta e terá uma forte componente 
de sensibilização ambiental.

Nova zona de estadia 
Junto à Avenida Marechal Costa 

Gomes, na Torre da Marinha, es-
tá a ser qualificada uma zona de 
estadia, que contempla a ligação 
ao espaço de jogo e recreio já exis-
tente, a construção de um parque 
canino, uma zona de ginásio ao ar 
livre, um parque de merendas e 
uma rede de percursos pedonais, 
num investimento municipal de 
115 mil euros.

Intervenções nas escolas
A Escola Básica Quinta do 

Campo, em Corroios, recebeu 
obras de reformulação da cozi-
nha e novos equipamentos. Na 
Escola Básica da Quinta de São 
João, em Arrentela, foi requalifi-
cado o logradouro e feitas obras 
de manutenção. Na Escola Básica 
de Corroios N.º1 a obra consistiu 
na remoção de parede separado-
ra que existia entre a cozinha e o 
refeitório, na alteração de parte da 
disposição da cozinha para insta-
lação de novos eletrodomésticos e 
da bancada de banho-maria. 

A Escola Básica Nun’Álvares tem 
agora uma nova portaria para o 
jardim de infância que permite 
a entrada diferenciada entre os 
mais pequenos e os alunos do 1.º 
ciclo. 

Paio Pires Futebol Clube
O Paio Pires Futebol Clube 

está a receber uma intervenção 
de colocação de um novo relva-
do sintético no campo de futebol 
de Vale da Abelha. A intervenção 

incluiu a regularização da base, a 
instalação de novo tapete relvado 
e respetivas cargas de borracha e 
areia e as marcações para jogo e 
treinos de futebol de 11, criando 
assim, melhores condições para 
os atletas.

Teatro da Terra 
A nova sede do Teatro da Terra 

na Torre da Marinha representa 
um investimento municipal de 
mais de 150 mil euros.  A autar-
quia procura assim reconhecer o 
trabalho de excelência que a com-
panhia de teatro tem feito no con-
celho.

Equipamentos de fitness
A Câmara Municipal do Seixal 

procedeu à instalação de apare-
lhos geriátricos e de fitness num 
espaço de estadia junto à Rua 
do Alentejo, na Cruz de Pau, em 
Amora. No local, foram instalados 
equipamentos de remo, volantes, 
bicicleta e passadeira.

Piscina de Corroios 
A Piscina Municipal de Corroios 

já reabriu ao público, após ter re-
cebido um conjunto de interven-
ções nos balneários e vestiários, 
cais e tanques da piscina, equipa-
mentos e áreas de suporte mecâ-
nico a todo o funcionamento.

Pavimentações 
No âmbito do plano municipal 

de pavimentações em curso no 
concelho, a autarquia concluiu a 
pavimentação num troço da Rua 
Eugénio dos Santos, em Pinhal de 
Frades, com a aplicação de 82 to-
neladas de betão betuminoso. 

Bombeiros do Seixal
A Câmara Municipal do Seixal 

procedeu à reparação do piso do 
pavilhão da Associação Huma-
nitária de Bombeiros Mistos do 
Concelho do Seixal. A intervenção 
foi realizada por trabalhadores da 
autarquia. n

O pavilhão dos bombeiros do Seixal está a ser requalificado A Piscina Municipal de Corroios reabriu ao público Trabalhos de pavimentação em Pinhal de Frades

Escola Básica de Corroios N.º 1O executivo municipal visitou a  Escola Básica Nun´ÁlvaresSubstituição de luminárias em todo o concelho

Executivo acompanha obras em curso

Seixal vai ter iluminação LED em 
todo o concelho
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Fórum Seixal + em Paio Pires 

Requalificação do núcleo 
urbano antigo
O EXECUTIVO da Câmara 

Municipal do Seixal reuniu-
-se com a população no dia 6 de 
outubro, na sede do Paio Pires 
Futebol Clube, em mais um 
Fórum Seixal +. O motivo foi a 
apresentação e discussão da 
proposta de requalificação do es-
paço público do núcleo urbano 
antigo (NUA) de Aldeia de Paio 
Pires.

O salão encheu-se de morado-
res para ouvirem com atenção as 
alterações propostas pelo proje-
to. A apresentá-las estiveram o 
presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, Paulo Silva, o verea-
dor responsável pelas obras 
municipais, Joaquim Tavares, o 
vereador Bruno Santos, a presi-
dente da União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, Maria João Costa, e a ar-
quiteta responsável pelo projeto, 
Isabel Benito.

No início do encontro, Paulo 
Silva referiu-se à proposta como 
uma continuidade «do nosso 
projeto autárquico de reabilita-
ção dos núcleos urbanos anti-
gos», sublinhando que a mesma 
«não está fechada e é por isso que 
vos queremos ouvir. Queremos 
uma gestão participada com a 
população».

Por sua vez, Joaquim Tavares 
falou de como a autarquia tem 
vindo a apresentar propostas 
para a recuperação dos NUA. 
«Começámos pelo Seixal, com 
uma grande intervenção, quer 
ao nível das infraestruturas bási-
cas, quer na criação de zonas de 

estadia junto ao rio, e apresen-
támos recentemente a propos-
ta de requalificação do NUA de 
Arrentela». 

Como paiopirense, Bruno San-
tos mencionou a importância do 
momento de «podermos discutir 
soluções de futuro para a nossa 
aldeia. Este é um projeto que vai 
ser enriquecido com a vossa par-
ticipação».

Em nome da união das fregue-
sias, Maria João Costa elogiou as 
gentes da Aldeia de Paio Pires 
e enalteceu a existência destas 
ações que permitem que a popu-
lação participe nas decisões.

Particularidades dos NUA
Todos os núcleos urbanos an-

tigos partilham características 
que os tornam únicos, mas que 
por vezes não se adequam às ne-
cessidades da população hoje em 
dia. Os passeios são inexistentes 
ou muito reduzidos, causando 
insegurança para os peões, falta 
estacionamento e a circulação de 
trânsito faz-se com dificuldade. 
É preciso lembrar que, quando 
foram criados, a circulação era 
feita essencialmente a pé.

Um dos problemas mais foca-
dos pela população neste Fórum 
Seixal + foi precisamente a falta 
de estacionamento e de civismo 
na ocupação dos passeios.

Foram colocadas também vá-
rias questões sobre a reorganiza-
ção de trânsito e a requalificação 
do Largo 1.º de Maio. 

A população, muito participa-
tiva, deixou também várias su-

gestões que o executivo registou 
e vai avaliar e, sempre que pos-
sível, incorporar no projeto final.

Esta será uma grande inter-
venção que está orçamentada em 
3,5 milhões de euros e que irá 
transformar, para melhor, o nú-
cleo urbano antigo de Aldeia de 
Paio Pires. 

Os objetivos são melhorar a 
qualidade e funcionalidade do 
espaço e do ambiente urbanos, 
em respeito pela história e ca-
racterísticas do local; criar con-
dições de segurança para o peão 
e ainda condições para a recupe-
ração e revitalização económica 
do núcleo. n

De 21 de outubro a 21 de novembro, estão abertas as candidaturas às 
bolsas de estudo para o ensino secundário e superior para o ano letivo 
2022-2023, através dos Serviços Online. Aceda aos formulários em 
cm-seixal.pt.
O acesso à educação é um direito constitucional e a câmara muni-
cipal atribui bolsas de estudo a estudantes do ensino secundário e 
superior, como forma de apoiar estudantes detentores de um percurso 
escolar de mérito e residentes no concelho para que possam frequen-
tar estes graus de ensino. Este apoio aos jovens ajudará ainda a con-
tornar as dificuldades económicas do agregado familiar, comprovada-
mente demonstradas em conformidade com as normas de atribuição 
de bolsas de estudo aos alunos do ensino superior e aos alunos do 
ensino secundário. No ano letivo de 2022-2023, serão atribuídas 55 
bolsas de estudo, sendo 25 destinadas a alunos do secundário (perfa-
zendo o valor de 18 750 euros) e as restantes a estudantes do ensino 
superior, num valor total de 35 mil euros.

Candidaturas até dia 21 de novembro
Câmara Municipal do Seixal atribui 
bolsas de estudo

Seixal é cenário de «Queridos Papás»
Gravações de novela  
no concelho do Seixal 

Durante os próximos oito meses, o concelho do Seixal vai ser palco de 
gravações da novela «Queridos Papás», da Plural Entertainment, a pro-
dutora do grupo Media Capital. As gravações já começaram no Jardim 
do Seixal e atraíram a atenção de todos aqueles que por ali passaram.
«Queridos Papás» deverá estrear na TVI,  nos primeiros meses de 
2023. O argumento está a ser trabalhado por Maria João Mira, autora 
de «A Única Mulher» ou «A Herdeira».
O projeto conta com nomes bem conhecidos do panorama televisivo. 
José Fidalgo, Pedro Sousa, Tiago Teotónio Pereira e Fernando Pires 
são os quatro protagonistas desta história, que retrata as novas for-
mas da paternidade.

A intervenção incidirá sobre 
uma área de 20 mil metros 
quadrados, desde a zona 
da Sociedade Musical 5 de 
Outubro até ao Largo 1.º de 
Maio e irá incluir:
- Substituição das infraestrutu-
ras de água e esgotos que têm 
mais de 50 anos;
- Ligações aéreas passam a 
ligações subterrâneas;
- Colocação de pavimento para 
gerar acalmia de trânsito;
- Alterações no trânsito;
- Criação de áreas pedonais e 
espaços verdes com o reforço 
da arborização;
 - Reestruturação e organiza-
ção do espaço público.

Características 
de intervenção
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A CÂMARA Municipal do 
Seixal está a receber opiniões e 
sugestões sobre as linhas e ho-
rários da Carris Metropolitana 
em vigor, que são analisadas e 
debatidas em conjunto com os 
Transportes Metropolitanos de 
Lisboa para encontrar as melho-
res soluções para servir os uten-
tes. Se tiver alguma sugestão/ 
/proposta, pode enviá-la para o 
email gmt@cm-seixal.pt.

Capacidade 
dos autocarros 
Perante as sugestões recebi-

das, já foram feitos reforços na 
linha 3721 Sesimbra-Lisboa 
(Sete Rios) e na 3536 Cacilhas 
(terminal)-Sesimbra (terminal). 
Estão a ser ponderados mais re-
forços.

Linha 3103 
A linha 3103 (que veio subs-

tituir a antiga 108) deixou de fa-

zer o percurso entre Corroios e 
Cacilhas, porque se trata de uma 
carreira municipal. No entanto, 
os Transportes Metropolitanos 
de Lisboa, os Transportes Sul 
do Tejo e a Câmara Municipal 
do Seixal continuam empenha-
dos em encontrar uma solução. 
Enquanto isso não acontece su-
gere-se aos utentes da 3103 que 
façam transbordo para a carreira 
3508 na paragem da Cruz de Pau 
(rotunda), que segue até Cacilhas 
e cujos horários de passagem 
nessa paragem são compatíveis.

Compatibilização 
de horários 
A compatibilização de horários 

entre modos de transporte tem 
sido um desafio, sobretudo os re-
lacionados com as carreiras que 
vieram substituir as antigas da 
Sulfertagus.

Por exemplo, as antiga carrei-
ras 1F e 2F foram substituídas pe-

las carreiras 3112 e 3113, cujos 
percursos foram prolongados 
até ao Terminal Fluvial do Seixal, 
ligando assim as duas grandes 
interfaces de transportes, o que 
introduziu o desafio de ter de ha-
ver coordenação com os horários 
da Fertagus mas também com os 
da Transtejo.

Outro exemplo é o da linha 
3506 (com 68 viagens nos dois 
sentidos) que veio substituir a 2C 
(que tinha 108 viagens nos dois 
sentidos). Esta aparente redução 
da oferta na linha 3506 foi feita 
porque agora existem também 
mais duas linhas na  ligação entre 
Miratejo e a estação de comboios 
de Corroios:

- Linha 3525 (Hospital Garcia 
de Orta-Miratejo) – 52 viagens 
nos dois sentidos;

- Linha  3526 (Laranjeiro-
-Pinheirinho) – 79 viagens nos 
dois sentidos;

Portanto, na prática, existe 

uma oferta de 199 viagens nos 
dois sentidos para o percurso en-
tre Miratejo e a estação de com-
boios de Corroios.

Localização de paragens
Sobre a localização de para-

gens, as sugestões são analisadas 
previamente e, de acordo com 
a pertinência, enviadas para  a 
Carris Metropolitana. 

Ligações às escolas
No início do ano letivo entra-

ram em funcionamento horários 
e percursos adaptados à realida-
de escolar. O que se tentou fazer 
foi garantir os principais horários 
de entrada e saída da escola, e a 
situação está a ser acompanhada, 
de forma que se compreenda o 
que é preciso e possível melhorar.

Como exemplo, foram fei-
tas alterações nas linhas 3111 
Fogueteiro-Seixal  e  3107 
Laranjeiras-Marco do Grilo. 

Relativamente à linha 3107, 
houve nova retificação de horá-
rios (relativamente à informação 
veiculada na edição anterior):

Partidas da EN378 Fernão 
Ferro (Hotel Orion) às 7.20 e 
12.20 horas 

Partidas de Pinhal de Frades 
(Escola Básica Carlos Ribeiro) às 
13.10 e 18.10 horas

Foi também efetuada uma al-
teração de horário da linha 3119, 
concretamente o horário de saída 
do Seixal (terminal fluvial), que 
passou das 13.25 horas para as 
13.30 horas. Esta alteração irá 
permitir que os alunos da Escola 
Secundária José Afonso que saem 
das aulas às 13.35 horas pos-
sam apanhar esse autocarro. O 
tempo de espera dos utentes da 
Transtejo aumenta em 5 minutos 
(ficando num total de 10 minu-
tos), situação que se considerou 
aceitável face ao benefício para os 
alunos da escola. n

Câmara exige melhorias 
no serviço prestado à população

A antiga carreira 4F circulava pela Estrada Nacional 10, entre o Casal do Marco e o Parque Industrial do Seixal, apenas nos dias úteis, e não servia os trabalhadores das empresas ao longo da rua 
Vítor Branco, da rua da Indústria e da avenida Aureliano Mira Fernandes. Esta carreira foi substituída pela linha 3109 da Carris Metropolitana, que não só passa por estas ruas, como tem também 
oferta aos sábados, domingos e feriados. Trata-se de uma linha com potencial aumento da oferta, caso a procura assim o exija.  

Estação do Fogueteiro
Parque Industrial do SeixalLinha    3109  
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O Parque Urbano das Paivas recebeu, a 24 de setembro, mais uma 
edição da Festa da Criança, iniciativa que assinala o início do novo 
letivo no concelho do Seixal. 
O evento foi organizado pela Associação Pioneiros de Portugal, com 
o apoio da Câmara Municipal do Seixal e da Junta de Freguesia de 
Amora.
Foi um dia recheado de atividades lúdicas, desportivas e culturais, 
que englobaram pinturas faciais, bolas de sabão gigantes, espetácu-
los musicais e de teatro, jogos tradicionais, entre outros, que levaram 
a alegria e os sorrisos aos rostos das crianças e seus familiares.
A festa contou com as participações dos grupos Tocá Rufar e da 
Sociedade Filarmónica União Seixalense com o espetáculo O Circo 
Matemático.
A equipa Um Colectivo e técnicos da autarquia dinamizaram ateliês 
e oficinas. O Mercadito dos Livros e a Roda dos Amigos foram outros 
espaços muito participados.
A educação é uma das prioridades da Câmara Municipal do Seixal, 
que se traduz no apoio contínuo nas diversas vertentes da área educa-
tiva, na perspetiva de valorizar e defender a escola pública de qualida-
de gratuita e universal para todos. 
Marcaram presença no evento a vereadora Maria João Macau, do 
pelouro da Educação da Câmara Municipal do Seixal, Manuel Araújo, 
presidente da Junta de Freguesia de Amora, acompanhado por outros 
elementos do executivo, e Vasco Braz, representante dos Pioneiros de 
Portugal.

Festa da Criança 2022
Música, teatro, ateliês e jogos 
para os mais pequenos

Receção à Comunidade Educativa 2022-2023

Área da educação 
é um dos pilares 
da estratégia municipal
O ANO letivo já arran-

cou e a Câmara Municipal do 
Seixal promoveu a Receção à 
Comunidade Educativa que de-
correu nos dias 11, 14, 22 e 28 
de outubro, e integrou várias ati-
vidades que refletem o compro-
misso com a educação e a escola 
pública e que serviu para dar as 
boas-vindas aos trabalhadores 
das escolas do concelho.

Plano Educativo Municpal
com novos projetos
O programa integrou a apre-

sentação do Plano Educativo 
Municipal (PEM), instrumento 
que reúne mais de 12 programas 
de apoio e 100 projetos, que per-
mitem aos professores e alunos 
de todos os níveis de ensino rea-
lizar atividades em áreas tão di-
versificadas como o património, 
a leitura, o ambiente, a saúde, a 
cidadania, o desporto e os tem-
pos livres, proporcionando à co-
munidade educativa a vivência de 
novas experiências. Estas ofertas 
podem ser consultadas através 
de um site acessível e intuitivo 
disponível em cm-seixal.pt.

O PEM integra ainda um con-
junto de programas de apoio re-
gulares, em que se insere a ação 
social escolar e a atribuição de 
bolsas de estudo, entre outros 
projetos que garantem o regular 
funcionamento dos edifícios es-
colares, disponibilizando ainda 
informações úteis sobre a ofer-
ta educativa de cada escola e da 

rede de equipamentos culturais 
e desportivos municipais. Para 
este ano letivo a proposta tem por 
base o tema «Eu Participo», a par-
tir do qual se pretende estimu-
lar espaços de participação, que 
aprofundem o trabalho colabora-
tivo entre as crianças e os jovens, 
envolvendo tomadas de decisão e 
momentos de partilha.  

No dia 11 de outubro, a apre-
sentação do Plano Educativo 
Municipal decorreu no auditório 
dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal e destinou-
-se a professores do ensino bá-
sico e secundário. Esta ação 
contou com a participação de 
24 professores e incluiu uma vi-
sita à exposição de rua de José 
Saramago Levantados do Chão: 
das Planuras Alentejanas ao 
Bulício da Fábrica Mundet, que 
está no Parque Urbano do Seixal; 
ao Centro de Documentação e 
Informação do Ecomuseu Muni-
cipal e ao Arquivo Municipal.

Valorizar a escola pública
A apresentação pública da 39.ª 

edição do PEM, na qual a comuni-
dade educativa ficou a conhecer 
as ofertas disponíveis para este 
ano letivo, decorreu no dia 14 
de outubro, no Moinho de Maré 
de Corroios, e contou com a pre-
sença da vereadora do Pelouro 
da Educação, Maria João Macau. 
Para a autarca, o PEM represen-
ta a partilha de projetos, «que se 
traduz num caminho que percor-

remos juntos, comunidade edu-
cativa e Poder Local, no sentido 
de valorizar a escola pública. O 
PEM é um instrumento de pla-
neamento com um conjunto de 
áreas temáticas que permite às 
escolas integrar várias atividades 
ao longo do ano e proporcionar 
novas aprendizagens».

Gestão do pessoal 
não docente passou 
para as autarquias
A receção aos trabalhadores 

das escolas e jardins de infância 
da rede pública realizou-se dia 
22 de outubro, no pavilhão des-
portivo do Clube Associativo de 
Santa Marta do Pinhal. Refira-se 
que com a transferência de com-
petências do Governo para as au-
tarquias na área da educação, a 
Câmara do Seixal passou a fazer 
a gestão de todo o pessoal não 
docente da rede escolar pública 
do concelho. Assim, cerca de 700 
trabalhadores de oito agrupa-
mentos de escolas e quatro esco-
las não agrupadas do município 
passaram a integrar os quadros 
da câmara municipal.

Outro momento importan-
te da iniciativa é o Espetáculo 
de Receção à Comunidade 
Educativa, com o concerto de 
Celina da Piedade, que se realiza 
no dia 28 de outubro, na Quinta 
Valenciana, em Fernão Ferro, 
ação de que daremos conta na 
próxima edição. n

EU
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O FESTIVAL Internacional 
SeixalJazz 2022 continuou a 
tradição de trazer ao Seixal os 
melhores músicos, composito-
res e improvisadores deste es-
tilo musical e decorreu entre 13 
e 22 de outubro no Auditório 
Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal, com seis atuações pa-
gas, e na Sociedade Filarmónica 
Democrática Timbre Seixalense, 
em que se realizaram igual nú-
mero de espetáculos gratuitos 
no muito desejado regresso do 
SeixalJazz Clube após as restri-
ções impostas pela pandemia 
(ver texto ao lado).

No Auditório Municipal, as três 
primeiras noites tiveram como 
protagonista o piano, com três 
instrumentistas e compositores 
de génio: Monty Alexander, Mário 
Laginha e Antonio Faraò. Na se-

mana seguinte, subiram ao palco 
formações lideradas por Mário 
Barreiros, Ambrose Akinmusire e 
Samara Joy.

«Este é, sem dúvida, um dos 
mais reputados festivais de ja-
zz do país e isso é evidente não 
só pela sua antiguidade, mas por 
contar com músicos de primeira 
linha e grande adesão do público, 
demonstrada por espetáculos já 
quase esgotados», explicou Paulo 
Silva, no dia de abertura.

O presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal disse ainda que 
«este é mais um dos motivos pe-
los quais as pessoas procuram o 
Seixal, para viver, se divertirem, 
um passeio ou para provar a nos-
sa gastronomia, dado que somos 
um concelho que aposta simulta-
neamente na qualificação urbana 
e de equipamentos e na promo-

ção de atividades culturais, des-
portivas, recreativas e lúdicas».

Pedro Adão e Silva, ministro 
da Cultura, esteve igualmente no 
SeixalJazz para assistir ao con-
certo de Mário Barreiros e con-
siderou «uma felicidade voltar 
ao SeixalJazz, com a oportunida-
de de as salas voltarem a estar 
cheias» e reconheceu «a impor-
tância que o Poder Local tem na 
cultura» e destacou num «festi-
val que já tem uma marca e uma 
identidade consolidada» que «a 
curadoria é da própria câmara 
municipal». 

Monty Alexander Trio
A viver há cerca de 60 anos nos 

Estados Unidos da América, o ja-
maicano Monty Alexander abriu 
o programa do SeixalJazz com 
uma formação de trio. O pianista 

destacou a acústica da sala, con-
siderando que «o piano óptimo, o 
microfone, o palco e a audiência» 
e lembra que vem «do jazz clássi-
co, original, com swing, em que as 
pessoas batem os pés e sorriem».

Mário Laginha Trio
Mário Laginha veio ao Seixal 

com Alexandre Frazão e Ber-
nardo Moreira, para apresenta-
rem «Jangada», trabalho grava-
do em conjunto inpirado no li-
vro «Jangada de Pedra», de José 
Saramago, e lançado já este ano 
de 2022. 

Com uma carreira de mais de 
três décadas, o português consi-
derou o espetáculo «muito empá-
tico» e explicou que «não há nada 
que dê mais prazer a um músico 
que tocar para uma plateia que 
quer ouvir e que está connosco».

Antonio Faraò Trio
Influenciado pelo jazz afro-

-americano, o também pianista 
Antonio Faraò destaca-se por 
uma extrema criatividade e ca-
pacidades técnicas e rítmicas 
notáveis. O italiano trouxe ao 
Seixal «standards e originais dos 
últimos dez anos», porque tenta 
«misturar, tocando sempre al-
guns standards, porque a tradi-
ção é importante» e considerou a 
audiência «quente, muito ativa e 
respondeu à nossa energia». 

Mário Barreiros Quarteto
Mário Barreiros subiu ao pal-

co do SeixalJazz acompanhado 
por três músicos de excelência: 
Ricardo Toscano, no saxofone, 
Abe Rábade, no piano, e Carlos 
Barretto, no contrabaixo. Para 
o músico, o espetáculo «correu 

Festival Internacional SeixalJazz 2022

Audiência entusiasta enche 
Auditório Municipal para ouvir jazz 

Mário Laginha Trio Ambrose Akinmusire Quartet Samara Joy

Antonio Faraò Trio Mário Barreiros QuartetoMonty Alexander Trio
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Festival Internacional SeixalJazz 2022

Audiência entusiasta enche 
Auditório Municipal para ouvir jazz 

lindamente» e explicou que 
trouxe ao Seixal música de «Dois 
Quartetos sobre o Mar», o mais 
recente trabalho, «com temas so-
bre o mar, dedicado às pessoas 
que cuidam do mar e sobre a im-
portância que ele tem na vida ter-
restre». 

Ambrose Akinmusire
Quartet
Nascido num bairro negro 

e culturalmente estimulante 
dos Estado Unidos da América, 
Ambrose Akinmusire é um dos 
melhores trompetistas do mun-
do. O músico referiu o prazer de 
«estar em palco com músicos 
que conheço há muito tempo e 
de poder tocar música original, 
explorar e improvisar e ter a au-
diência connosco» e revela que 
o SeixalJazz foi este ano palco de 

uma estreia mundial: «Houve um 
tema que tocámos aqui pela pri-
meira vez». 

Samara Joy
O jazz vocal regressou ao 

SeixalJazz pela voz de Samara Joy, 
jovem que já é considerada uma 
das cantoras de jazz mais pro-
missoras dos Estados Unidos da 
América. Dona de uma voz suave, 
a cantora trouxe ao Seixal sobre-
tudo standards e disse que a noi-
te «não podia ter corrido melhor, 
foi muito doce, com todas as pes-
soas muito interessadas na nossa 
música». n

Após as restrições da pandemia, 
o formato de noites de jazz gra-
tuitas do SeixalJazz Clube vol-
tou a integrar a programação do 
festival. Os concertos acontece-
ram na Sociedade Filarmónica 
Democrática Timbre Seixalense, 
onde se recriou um clube de ja-
zz, de ambiente informal, e com 
uma programação de grupos 
nacionais e de projetos assentes 
na música improvisada e no free 
jazz.
Ao longo dos seis dias passa-
ram pelo palco Demian Cabaud 
Quinteto, Mazam, Filipe Duarte 
Quinteto. Gileno Santana Trio e 
Luís Vicente Trio. Responsável pe-
lo primeiro concerto do programa, 
Demian Cabaud considerou o 
som do espaço «fantástico, muito 
acústico» e com uma audiência 
«muito interessada». 
O projeto Mazam atuou na segun-
da noite e já é mais do que o gru-
po que interpretava a música de 
João Mortágua, para funcionar a 
ser um coletivo realmente assu-
mido. O saxofonista não conhe-
cia o espaço do SeixalJazz Clube, 
mas ficou bastante agradado, «há 

outra proximidade com as pes-
soas e a nossa música atinge pro-
porções diferentes da que tem 
nas grandes salas». Da mesma 
formação, Carlos Azevedo explica 
ainda que o jazz «sempre foi uma 
música intimista» que começou 
em clubes e «quando voltamos a 
estes espaços, voltamos um pou-
co às origens».
O guitarrista Filipe Duarte reuniu 
alguns dos seus «músicos favori-
tos» e trouxe «um projeto inteira-
mente novo, que é a primeira vez 
que é apresentado» e deixou-se 
conquistar por uma «sala muito 
atenta, não é todos os dias que 
podemos tocar para uma sala 
cheia e muito interessada», ex-
plica. 
Depois de ter subido ao palco 
o ano passado com os L.U.M.E. 
– Lisbon Underground Music 
Ensemble, Gileno Santana ti-
nha vontade de atuar em nome 
próprio no festival e pensou vir 
atuar num bar, mas descobriu 
que iria tocar num auditório. 
Acompanhado por músicos de ex-
celência, o trompetista desafiou 
Ricardo Toscano a subir ao palco 

para um momento único que foi 
simultaneamente um dos mais 
altos da noite. «O Toscano é um ra-
paz muito talentoso, pelo qual te-
nho toda a admiração e respeito».
Nascido no Porto, Eurico Costa 
conta a felicidade de encontrar 
um público interessado, com 
«pessoas empenhadas em ouvir 
a música e em acompanhar o que 
se está a passar» e apreciou em 
particular os pedidos para «mais 
um encore», demonstrativos dis-
so mesmo e do entusiasmo para 
com a sua música.
Luís Vicente apresentou-se em 
formato de trio e trouxe música 
do último e do próximo álbum. O 
músico teve uma «noite agradá-
vel», com «um público caloroso» e 
assume ter-se divertido em palco. 

Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense acolheu palco
SeixalJazz Clube sublinha registo intimista 
e próximo do jazz

Samara Joy Luís Vicente Trio

Mário Barreiros Quarteto Ricardo Toscano tocou com Gileno Santana Trio Timbre Seixalense recebeu Seixal Jazz Clube
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Entre 11 de novembro e 4 de dezembro
39.º Festival de Teatro do Seixal com entrada gratuita

O 39.º Festival de Teatro do Seixal 
alia a apresentação da melhor arte 
dramática para diferentes idades 
à reflexão sobre temas e questões 
atuais, de democracia, liberdade 
e igualdade, mas também de 
saúde mental e emocional. Mais 
uma vez, o festival realiza-se de 
forma descentralizada por todas 
as freguesias do concelho e com 
representações no Auditório 
Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal, Cinema S. Vicente, no 
Auditório Municipal do Miratejo 
e em diversas coletividades do 
concelho. Todos os espetáculos 
têm entrada gratuita
Saiba mais em cm-seixal.pt.

Dia 11 de novembro, sexta-feira, 
21.30 horas
A Maluquinha De Arroios
Teatro da Terra (Seixal)
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal
Duração: 120 min . M/ 12 anos . 
O Teatro da Terra abre o Festival 
de Teatro do Seixal com o regresso 
à comédia, através da apresen-
tação da peça mais conhecida e 
representada de André Brun, cuja 
trama ronda em torno de Alzira 
de Meneses, moça um pouco 
destrambelhada mas também 
uma mulher deslumbrante por 
quem todos os homens perdem a 
cabeça.

Dia 12 de novembro, sábado, 
21.30 horas
Magdalena
Teatro Bravo
Cinema S. Vicente
Duração: 90 min . M/ 14 anos .  
Dois atores partem de mochila 
às costas e percorrem lugares 
periféricos de Portugal. Na sua 
caminhada encontram fragmentos 
de lugares votados ao esqueci-
mento. Cruzam-se com as gentes 
desses lugares e acumulam na 
sua mochila as suas vozes nunca 
ouvidas, estórias esquecidas e 
a força individual que constrói o 
país. O palco como lugar de mani-
festo social.

Dia 13 de novembro, domingo, 
16 horas
Todas As Coisas Extraordinárias
Mente de Cão
Ginásio Clube de Corroios
Duração: 100 min . M/ 14 anos . 
Uma peça de teatro única e ins-
piradora que fala sobre os temas 
da depressão e do suicídio, em 
particular do seu impacto junto 
dos jovens e das famílias, e que 
nos deixa uma mensagem de força 
e de esperança, focada em tudo o 
que torna a vida tão extraordinária.

Dia 19 de novembro, sábado, 
21.30 horas
A Serpente e a Pítia
O Grito (Seixal)
Clube Recreativo da Cruz de Pau
Duração: 90 minutos (com interva-
lo de 15 minutos). M/ 12 anos . 
Dramatização de dois poemas do 
autor francês Paul Valéry (1871- 
-1945), na tradução isométrica e 
rimada de José Vaz de Almada, «A 
Serpente e a Pítia» começa por nos 
apresentar uma Pitonisa (sacerdo-
tisa e áugure da Antiguidade) no 
momento em que é imolada pelo 
fogo e a progressão do trabalho 
poético, do grito para o discurso 
ordenado, do corpo para o espírito, 
da matéria para a ideia.

Dia 20 de novembro, domingo, 
16 horas
Ciclo Antiprincesas: Carolina 
Beatriz Ângelo
Produção: Uma encomenda São 
Luiz Teatro Municipal e EGEAC – 
Programação em Espaço Público 
em coprodução com teatro meia 
volta e depois à esquerda quando 
eu disser, Teatro Municipal do 
Porto
Auditório Municipal de Miratejo
Duração: 40 min . M/ 6 anos . 
Carolina Beatriz Ângelo, médica 
e feminista, foi a primeira mulher 
a votar em Portugal, em 1911. A 
lei afirmava que só podiam votar 
maiores de 21 anos que soubes-
sem ler e escrever e fossem chefes 
de família. O facto de ser viúva e 
sustentar a sua filha permitiu-lhe 
invocar em tribunal o direito de ser 
considerada «chefe de família». 

Dia 25 de novembro, sexta-feira, 
21.30 horas
Se Eu Fosse Nina
De Rita Calçada Bastos
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal
Duração: 60 min . M/ 12 anos . 
Rita Calçada Bastos estabelece 
um diálogo de suposições e con-
jeturas entre uma Nina roubada 
aos textos «A Gaivota» de Anton 
Tchekhov e «Os Apontamentos de 
Trigorin» de Tennessee Williams e o 
imaginário da própria atriz.

Dia 26 de novembro, sábado, 
21.30 horas
Rubik
Animateatro (Seixal)
Sociedade Filarmónica 
Democrática Timbre Seixalense
Duração: 60 min . M/ 12 anos . 
Personas esquematizadas por 
cores, o que te distingue do outro? 
A perceção da viagem. O seme-
lhante está na porta ao lado, sem 
medo de partilhar o que lhe vai 
na alma, deixará que os outros o 
conheçam. 
A ti, imaginam-te.

Dia 27 de novembro, domingo, 
16 horas
Ciclo Antiprincesas: 
Frida Kahlo
Produção: Uma encomenda São 
Luiz Teatro Municipal e EGEAC – 
Programação em Espaço Público 
em coprodução com teatro meia 
volta e depois à esquerda quando 
eu disser, Teatro Municipal do 
Porto
Associação de Moradores dos 
Redondos
Duração: 40 min . M/ 6 anos . 
A segunda peça do Festival de 
Teatro do Seixal integrada no Ciclo 
Antiprincesas aborda a personali-
dade, obra e vida de Frida Kahlo, 
a maior pintora do mundo numa 
perspetiva para a infância. Uma 
pintora que nasceu e viveu muito 
longe daqui, do outro lado do ocea-
no,  num país chamado México. 
Frida. Parece Ferida? Mas não é. 
É Frrrrrida. Um nome que ecoa e 
permanece através dos tempos.

Dia 1 de dezembro, quinta-feira, 
16 horas
O Sorteio do Presidente
Pé de Palco (Seixal)
Sociedade Musical 5 de Outubro
Duração: 75 min . M/ 12 anos . 
A farsa «O Sorteio do Presidente» 
pretende denunciar o flagelo das 
notícias falsas que pululam nos 
meios de comunicação social, em 
plena desertificação e decrepitude 
das regiões interiores, empobreci-
das e desprotegidas como conse-
quência colateral do tão desejado 
«desenvolvimento». E tudo isto em 
plena pandemia... 

Dia 2 de dezembro, sexta-feira, 
21 horas
Maratona de Manifestos
Os Possessos
Sociedade Filarmónica Operária 
Amorense
Duração: 70 min . M/ 12 anos . 
«Maratona de Manifestos» é um 
projeto de teatro que desenvolve 
a sua dramaturgia a partir de 
manifestos políticos escritos 
depois do ano 2000, centrada 
nos temas igualdade de género, 
pós-colonialismo, ecologia e hiper-
capitalismo. O espetáculo mostra 
que a verdadeira mudança nasce 
a partir de uma conversa, movida 
a pausas e respirações, feitas por 
todos aqueles que participam num 
diálogo.

Dia 3 de dezembro, sábado, 
21.30 horas
Os Filhos do Mal
Coprodução Hotel Europa e São 
Luiz Teatro Municipal 
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal
Duração: 90 min . M/ 12 anos . 
«Os Filhos do Mal» investiga a 
relação que as gerações que 
cresceram depois do 25 de Abril de 
1974 têm com o Estado Novo e que 
memórias hes foram transmitidas.  
Em cena, os «atores» são pessoas 
reais, encontradas através do pro-
cesso de recolha de testemunhos, 
representando as suas próprias 
histórias.

Atividades complementares
Dias 15 e 16 de novembro, terça 
e quarta-feira
Todas As Coisas Extraordinárias
Escolas secundárias do concelho 
do Seixal

Dias 21 e 22 de novembro, 
segunda e terça-feira
Ciclo Antiprincesas
Escolas básicas do 1.º ciclo

Dia 19 de novembro, 
sábado, 16 horas
Apresentação da Revista 
Women On Scene – Mulheres 
No Teatro E Na Performance
Foyer do Auditório Municipal 
do Fórum Cultural do Seixal

Dia 26 de novembro 
e 3 de dezembro, sábado, 
das 15 às 18 horas
Workshop de Expressão 
Dramática
Cinema S. Vicente
Por Anabela Neves (O Grito)
Destinatários: público em geral 
(máximo de 16 participantes)
Data limite de inscrições: 20 de 
novembro
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A Conferência Big Stuff 2022 de-
correu no Seixal nos dias 28 e 29 
de setembro, tendo como objetivo 
debater e refletir sobre a salva-
guarda e conservação do patri-
mónio industrial e tecnológico.
O evento foi organizado pelo 
Laboratório de Instrumentação, 
Engenharia Biomédica e Física 
da Radiação da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Univer-
sidade Nova de Lisboa, em par-

ceria com a Câmara Municipal 
do Seixal, através do Ecomuseu 
Municipal do Seixal.
A conferência teve como tema 
«Trabalhar em Conjunto para 
Uma Conservação e Salvaguarda 
do Património Industrial e 
Tecnológico», permitindo a parti-
lha sobre processos de conserva-
ção do património industrial «in si-
tu» e a formação de profissionais 
na conservação do património 

industrial e tecnológico.
Além das sessões no Auditório 
Municipal, quer presenciais, quer 
online, os participantes puderam 
visitar a Fábrica da Pólvora de 
Vale de Milhaços e fazer um pas-
seio numa embarcação tradicio-
nal com visita ao Moinho de Maré 
de Corroios.
Paulo Silva, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, este-
ve presente no evento.

Marek Pasieczny, compositor de «re 
membering triptych for solo guitar», 
Renaud Côté–Giguère, autor de «Lithium 
Variations» e K. Alan Shikoh, com Aphelion», 
respetivamente, são os três primeiros lu-
gares do 2.º Concurso Internacional de 
Composição para Guitarra de Portugal, que 
decorreu no Seixal entre os dias 23 e 30 
de setembro.O certame distinguiu ainda 
com menções honrosas as composições  
«Hommage a J.Bream», de Jeseok Bang, «A 
Novas Terras» de Kiril Boshikyov e «Sogno 
Esotico» de Junpei Ohtsubo.
No concurso, em que estiveram represen-
tados 13 países e três continentes, o júri in-
ternacional distinguiu assim compositores 

da Polónia, Canadá e Estados Unidos da 
América, com os três primeiros lugares, e 
atribuiu menções honrosas a composições 
da Coreia do Sul, Bulgária e Japão.
A cerimónia de entrega de prémios de-
correu no Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal no dia 30 de setembro, 
numa sessão que terminou com o concerto 
El Tango es Pasión, com Daniel Binelli e 
Eduardo Isaac. Além da competição, ao 
longo de uma semana, a programação do 
2.º Concurso Internacional de Composição 
para Guitarra de Portugal integrou ativida-
des pedagógicas e formativas, um colóquio 
e quatro concertos com entrada livre, entre 
os quais o que encerrou a iniciativa. 

Desde 29 de outubro e até 10 de dezembro, 
a obra de Albino Moura fica patente numa 
exposição que se reparte entre a Galeria 
de Exposições Augusto Cabrita no Fórum 
Cultural do Seixal e a Galeria Municipal de 
Corroios.
A exposição de tributo a um artista que tem 
um lugar especial na arte pública do con-
celho permite a redescoberta da pintura 
de Albino Moura, mas também das suas 
muitas experiências artísticas, através de 
desenhos, esculturas, cartazes, objetos, ce-
râmicas, medalhas e maquetas e literatura.
Nos últimos dois meses, as exposições não 
pararam. Em setembro e outubro, a Galeria 
Municipal de Corroios acolheu a exposição 

Parum Aeris, uma exposição de artes plás-
ticas de Miguel Ângelo Nurti, artista que 
demonstra um domínio seguro de técnicas e 
tem na natureza a base do seu trabalho.
Sónia Neves e António Mattoso Gaspat, ar-
tistas que integram a ARTES – Associação 
Cultural do Seixal, tiveram exposições in-
dividuais dos seus trabalhos, em momen-
tos diferentes, na Galeria Municipal do 
Independente Futebol Clube Torrense, lo-
calizada no Pavilhão Municipal da Torre da 
Marinha.
Paulo Silva, presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, esteve presente em ambas as 
exposições.

Conferência Big Stuff 2022 foi no Seixal
Salvaguarda do património industrial e tecnológico

2.º Concurso Internacional de Composição para Guitarra 
Compositores de seis países distinguidos 
no Seixal

Obra de Albino Moura em exposição  até 10 de dezembro
Mostras nos diferentes espaços 
de exposição do concelho

Concerto de abertura do 2.º Concurso Internacional de Composição para Guitarra

Concerto El Tango es Pasión, com Daniel Binelli e Eduardo Isaac Exposição Parum Aerius, de Miguel  Ângelo Nurti

Paulo Silva esteve na inauguração da exposição de António Mattoso Gaspat 
na Galeria Municipal do Independente Futebol Clube Torrense
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À Babuja – Festival de Street Art do Seixal

Manifestações 
artísticas valorizam 
espaço público

Fundado em 1992, o Agrupamento 
253 do Corpo Nacional de Escutas 
seria inicialmente terrestre, mas lo-
go optou por ser marítimo devido à 
sua localização ribeirinha. 
Os Escuteiros Marítimos do Seixal 
são uma grande família que tem 
como missão formar e ajudar as 
crianças e jovens e desenvolve ativi-
dades náuticas (canoagem e vela), 
acampamentos e jogos tradicionais 
na natureza e intervenção social. O 
agrupamento abriu recentemente 

as inscrições para o ano de 2022-
2023 para atividades náuticas; 
brincar e aprender a natureza, tra-
balho em equipa e autonomia; criar 
novas amizades e viver aventuras.
Nas duas últimas décadas, o agru-
pamento é apoiado pela câmara 
municipal no âmbito dos programas 
Ações Jovens e Seixal Férias, bem 
como na cedência de um espaço 
para guardar as embarcações. 
Os Escuteiros Marítimos do Seixal 
celebraram o seu 30.º aniversário 

no dia 4 de outubro, com uma eu-
caristia noturna na respetiva paró-
quia, a Igreja de Nossa Senhora da 
Conceição. 
Estiveram presentes na eucaristia 
de aniversário, entre outros, a ve-
readora Liliana Cunha, do pelouro 
do Juventude da Câmara Municipal 
do Seixal, Maria João Costa, presi-
dente da União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, e Luís Menezes, chefe do 
Agrupamento 253 Seixal. 

Escuteiros Marítimos do Seixal 
Agrupamento 253 celebrou o 30.º aniversário

NO SEIXAL existem dois 
novos murais de arte urbana da 
autoria de Gonçalo Mar, nome ar-
tístico de Gonçalo Ribeiro, e de 
João Vasco, aka Maio, e são inspi-
rados no tema «Juventude e Arte 
em Liberdade». As intervenções 
artísticas realizadas na parede 
da Mundet, Seixal, e na Quinta da 
Marialva, Corroios, integraram o 
À Babuja – Festival de Street Art 
do Seixal, que aconteceu entre os 
dias 28 de setembro e 2 de ou-
tubro. 

A fauna e a flora do sapal de 
Corroios, os flamingos e a sus-
tentabilidade ambiental ficaram 
expressos nas mensagens e nos 
trabalhos criados por Maio e 
Gonçalo Mar. Além das grandes 
intervenções no espaço público, 
os alunos das escolas secundárias 

João de Barros, Dr. José Afonso, 
de Amora, Alfredo dos Reis 
Silveira e Manuel Cargaleiro rea-
lizaram pequenas intervenções 
no Jardim da Praça dos Mártires 
da Liberdade, no Seixal. Aqui os 
jovens artistas deram asas à sua 
criatividade. 

Os trabalhos prosseguiram du-
rante quatro dias e foram acom-
panhados por um programa de 
animação descentralizado que 
decorreu no jardim do Seixal, 
Parque Urbano de Miratejo e na 
zona ribeirinha de Amora. As 
atividades incluíram concertos, 
animação de rua, estátuas vivas, 
oficinas de dança e workshops de 
desenho.  

A 4.ª edição ficou marcada por 
momentos únicos de convívio e 
partilha entre os que tiveram 

oportunidade de estar presentes e 
ver de perto a arte urbana a nascer 
pelo concelho. A iniciativa contou 
com a presença do presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, Paulo 
Silva, e da vereadora do Pelouro 
da Juventude, Liliana Cunha, que 
frisaram o valor da iniciativa e de-
monstraram vontade que este fes-
tival tenha novas edições.

Recorde-se que o município 
foi pioneiro na criação de even-
tos ligados à arte urbana, como 
o Seixal Graffiti. O À Babuja – 
Festival de Street Art do Seixal 
resulta da evolução desse proje-
to municipal, cujo objetivo pas-
sa por criar um roteiro de arte 
pública. A autarquia convida os 
artistas a intervir em espaços 
públicos, dando-lhes assim uma 
nova imagem urbana. n

O grupo 260 do Seixal da Associação de Escoteiros de Portugal (AEP) 
celebrou o 6.º aniversário no dia 5 de outubro, data assinalada com 
uma prenda especial: a inauguração de uma nova sede, em Arrentela, 
cedida pela Câmara Municipal do Seixal, num terreno com uma área 
superior a mil metros quadrados e um valor patrimonial de 77 mil 
euros.
No evento estiveram presentes Paulo Silva, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Helena Cabrita e Conceição Ribeiro, em repre-
sentação da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, e representantes de grupos escotistas, da AEP, e escutistas, do 
CNE, escoteiros do grupo 260, familiares e antigos dirigentes.
O grupo 260 do Seixal nasceu em 2017 e desde essa data estava 
sediado num espaço cedido pela Sociedade Musical 5 de Outubro, em 
Aldeia de Paio Pires. 
Tal como explicou Fábio Coelho, escoteiro-chefe de grupo, com estas 
novas instalações, que já existiam, mas que foram requalificadas, 
cada divisão dentro do grupo (alcateia, tribo de escoteiros, tribo de 
exploradores, clã e dirigentes) tem o seu próprio espaço e uma área 
exterior ampla e comum para desenvolver atividades.
Outra consequência de ter instalações próprias é o facto de cativar 
mais elementos. Neste momento, o grupo 260 do Seixal conta já com 
60 elementos e está pronto para receber mais jovens que se queiram 
juntar ao movimento escotista, tal como referiu Fábio Coelho.
Helena Cabrita destacou a importância do trabalho realizado pelos 
escoteiros na formação dos jovens.
Paulo Silva salientou o bom trabalho feito pelo grupo 260 junto dos 
jovens e disse: «Com estas instalações requalificadas, tenho a certeza 
de que vão poder fazer mais atividades e receber mais jovens a quem 
transmitir os valores escotistas». 

Celebração do 6.º aniversário
Grupo dos Escoteiros 260 
do Seixal tem novas instalações
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No âmbito das comemorações do 
Mês Rosa, mês de outubro, dedi-
cado à sensibilização e prevenção 
do cancro de mama, a Delegação 
do Seixal da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro promoveu, no 
dia 16, a 3.ª Caminhada Solidária 
Contra o Cancro de Mama. 
A população respondeu ao con-
vite, tendo-se registado a parti-
cipação de cerca de 1300 pes-

soas que se associaram a esta 
causa, que contou com o apoio 
da Câmara Municipal do Seixal. 
O valor angariado reverteu a fa-
vor da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro, para o apoio de doentes 
oncológicos e suas famílias.
Consciencializar a população pa-
ra a importância que a prevenção 
e diagnóstico precoce assumem 
em casos de cancro de mama 

foi o objetivo da iniciativa. A ati-
vidade finalizou com uma aula 
de pilates, na Av.ª Silva Gomes, 
em Amora, artéria onde durante 
o período da manhã foi possível 
realizar o rastreio de doenças car-
diovasculares. Durante a tarde, o 
rastreio realizou-se na Avenida da 
República, no Seixal.

Caminhada de luta contra o cancro e rastreios cardiovasculares
Município associou-se a campanhas de sensibilização

Jornadas do Grupo de Internos de Medicina 
Geral e Familiar
Seixal acolhe fórum de partilha 
de práticas em saúde

Equipamento de saúde em Foros de Amora

Câmara substitui o Governo 
e assume construção 
da Unidade de Saúde

O auditório dos Serviços Centrais 
da Câmara do Seixal foi palco das 
9.as Jornadas do Grupo de Internos 
de Medicina Geral e Familiar de 
Almada-Seixal (GIMGAS), nos dias 
12 e 13 de setembro, sob o lema 
«Do Conceito à Prática». O primei-
ro dia incluiu workshops e o dia 
seguinte foi dedicado a palestras 
sobre temas  como ética, dor e 
cuidados paliativos, assim como 
mesas-redondas sobre indicado-
res de desempenho em saúde. 
Na sessão de abertura, Ana Luísa 
Pereira, da organização, disse que 
«as jornadas representam uma 
oportunidade de partilha numa 
especialidade que exige formação 
constante. Esperamos que daqui 
possam surgir novos projetos que 
fortaleçam a medicina geral».
Ana Ferreira, da direção de inter-
nato do Agrupamento de Centros 
de Saúde Almada-Seixal, referiu 
que «a atualização de conheci-
mentos e a sua aplicação é uma 
necessidade que se ultrapassa 
melhor em conjunto». 

Pa r a  A l ex a n d r e  Va l e n t i m 
Lourenço, da Secção Regional do 
Sul da Ordem dos Médicos, «o fac-
to de a autarquia do Seixal acolher 
as jornadas reflete a sua vontade 
de melhorar a saúde da popula-
ção». E deixou uma palavra aos 
internos: «São o pilar dos cuidados 
de saúde, pela proximidade médi-
co-doente que a medicina familiar 
possibilita». 
Segundo o presidente da Câmara  
do Seixal, Paulo Silva, a saúde é 
um tema crucial para o municí-
pio. Salientou ainda «a luta por cui-
dados de saúde de proximidade 
que respondam às populações. 
Daí reivindicarmos a dignificação 
da carreira médica e o reforço 
dos equipamentos de saúde. Já 
disponibilizámos terrenos para a 
construção dos centros de saúde 
em Foros de Amora, em Aldeia de 
Paio Pires e para a substituição 
da Unidade de Saúde Familiar 
Rosinha. Reafirmamos o com-
promisso do Poder Local com o 
Serviço Nacional de Saúde». 

A  C O N ST RU Ç ÃO  d a 
Unidade de Saúde dos Foros de 
Amora motivou a assinatura de 
um protocolo de colaboração 
entre a Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo (ARSLVT) e o município do 
Seixal. A cerimónia decorreu 
no dia 23 de setembro, no au-
ditório dos Serviços Centrais e 
contou com a presença de Paulo 
Silva, presidente da Câmara  
do Seixal, e de Luís Pisco, pre-
sidente do conselho diretivo 
da Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

De acordo com o Ministério 
da Saúde, no Seixal existem  
174 612 utentes inscritos nas 
unidades de saúde do ACES 
Almada-Seixal, dos quais cerca 
de 57 mil em Amora, freguesia 

que soma 21 mil dos 42 710 
utentes sem médico de família. 
Há muito que a câmara defende 
a construção de um equipamen-
to para dar resposta aos uten-
tes. Por ausência de resposta do 
Poder Central, o protocolo agora 
assinado prevê que a autarquia 
assuma a construção da  unidade 
de saúde. O edifício será imple-
mentado num terreno de que o 
município é proprietário, com 
um valor de 499 654 euros.

Luís Pisco, presidente do con-
selho diretivo da ARSLVT, subli-
nhou que o Seixal «na promoção 
da saúde pública é um exemplo». 
Salientou «este passo que esta-
mos a dar de construção de no-
vos centro de saúde» para que 
«os jovens médicos, enfermei-
ros e administrativos se sintam 

atraídos para instalações com 
boas condições que permitam 
um trabalho de qualidade para 
os profissionais e a dignidade 
que os utentes merecem».

Paulo Silva reafirmou «o com-
promisso de defesa do Serviço 
Nacional de Saúde e de lutar pela 
sua melhoria», afirmando que 
esta é impossível «sem equipa-
mentos para a prestação de cui-
dados à população e com melho-
res condições de trabalho para 
os profissionais de saúde».

O autarca elencou ainda as 
necessidades de construção de 
equipamentos de saúde no con-
celho, entre os quais centros de 
saúde em Amora, Aldeia de Paio 
Pires e unidades de saúde fami-
liar em Pinhal de Frades e Fernão 
Ferro e o hospital do Seixal. n

O protocolo foi assinado por Luís Pisco, presidente do conselho diretivo da ARSLVT, e Paulo 
Silva, presidente da Câmara Municipal do Seixal

O presidente da câmara municipal esteve no encontro e salientou 
a importância de defender  o Serviço Nacional de Saúde
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Um novo espaço agrícola está a 
nascer na Quinta da Princesa, nu-
ma intervenção que vai requalificar 
os terrenos já ocupados por hortas 
espontâneas de produção agrícola 
de subsistência.
O projeto foi apresentado no dia 
29 de setembro na Escola Básica 
da Quinta da Princesa por Bruno 
Santos, vereador da Câmara 
Municipal do Seixal. Na ocasião, o 
autarca explicou que a requalifica-
ção será executada no prazo de 1 
ano, em duas fases, atendendo à 

importância em termos socioeco-
nómicos das hortas existentes pa-
ra a comunidade local, procurando 
reduzir o período de execução da 
intervenção ao  mínimo possível.
Em termos ambientais, o no-
vo Espaço Agrícola da Quinta da 
Princesa tem uma localização pri-
vilegiada, num corredor ecológi-
co associado à Vala da Quinta da 
Princesa, com relação de proximi-
dade ao estuário do Tejo, e ladeado 
por um sobreiral consolidado que 
delimita a zona de hortas a oeste.

Bruno Santos explicou ainda que 
os utentes do espaço deverão rea-
lizar uma contrapartida financeira 
de acordo com os rendimentos, 
acrescida do valor da água. Entre 
os critérios para atribuição dos es-
paços está a integração de hor-
telãos que ocupavam a área de 
intervenção. O projeto, que privile-
gia uma perspetiva de agricultura 
comunitária, vai igualmente contar 
com infraestruturação, incluindo 
vias e espaços fechados para arru-
mação de aprestos agrícolas. 

Novo Espaço Agrícola da Quinta da Princesa
Projeto qualifica hortas informais já existentes no local

A 4.ª Festa do Bem-Estar Animal 
decorreu nos dias 8 e 9 de outu-
bro e pelo Parque Municipal do 
Serrado passaram milhares de 
visitantes que assistiram a de-
monstrações de agility e obedien-
ce (treino canino), por parte da 
Housepet ─ Centro de Instrução 
Canina, conheceram o trabalho 
das associações e empresas do 
concelho que trabalham com ani-
mais de companhia e puderam sa-
ber que animais estão disponíveis 

para adoção no CROACS ─ Centro 
de Recolha Oficial de Animais de 
Companhia do Seixal. Da iniciativa 
resultaram adoções e manifesta-
ções de intenções de adoção. 
Paulo Silva, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, e o 
vereador do Desporto, Habitação, 
Ambiente, Fiscalização e Bem- 
-Estar Animal, Bruno Santos, visita-
ram o espaço e contactaram com 
os expositores presentes na festa 
em que os animais foram os prota-

gonistas. Refira-se que o município 
do Seixal tem vindo a desenvolver 
políticas no que respeita ao bem-
-estar animal. O CROACS promove 
diariamente a adoção responsá-
vel dos animais alojados nas suas 
instalações. Já instalou o primeiro 
abrigo de gatos, na zona ribeirinha 
de Amora, dando continuidade à 
implementação do Programa CED 
(Capturar-Esterilizar-Devolver), con-
tribuindo para o controlo das coló-
nias de gatos.

Festa do Bem-Estar Animal
Evento promove a adoção e as boas práticas 

Promoção da interculturalidade
Autarcas santomenses visitam 
concelho do Seixal
O Parque Municipal do Serrado recebeu, no dia 2 de outubro, as 
comemorações em honra de Nossa Senhora da Guadalupe, promo-
vidas pela Associação de Naturais e Amigos de Lobata em Portugal 
(ANALP) – um município de São Tomé e Príncipe. As comemorações 
incluíram uma missa na Igreja Nossa Senhora do Monte Sião e um 
almoço com a comunidade.
Marcaram presença os presidentes da Câmara do Seixal, Paulo Silva, 
da Câmara Distrital de Lobata, Arlindo Gué, da Junta de Freguesia 
de Amora, Manuel Araújo, da Associação de Naturais e Amigos da 
Lobata em Portugal, Adieze Rosa, e muitos santomenses. Esta parti-
cipação decorreu no âmbito da visita a Portugal de uma delegação da 
Câmara Distrital da Lobata que foi recebida pela autarquia.

Um evento de sensibilização da comunidade
Caminhada de Consciencialização 
para a Síndrome de Rett

No mês da Consciencialização para a Síndrome de Rett, a Associação 
Nacional de Pais e Amigos Rett (ANPAR) promoveu várias iniciativas 
para dar a conhecer à comunidade a síndrome de Rett (um distúrbio 
raro do neurodesenvolvimento causado por um problema genético 
e que ocorre quase exclusivamente em meninas, afetando o seu de-
senvolvimento após os seis meses de idade) e sensibilizou o público 
em geral para as causas desta doença e para as dificuldades que 
enfrentam as pessoas com este diagnóstico
No dia 9 de outubro, realizou-se uma caminhada solidária em simul-
tâneo no Seixal e no Porto, que contou com a participação de Bruno 
Santos,  vereador da Câmara do Seixal, e Maria João Costa, presiden-
te da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires.
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Dia Internacional da Paz assinalado 
com comunidade educativa

Seixal empenhado na 
promoção da educação 
e cultura para a paz

No dia 24 de setembro, o Grupo 
Colaborativo de Mulheres da Quin-
ta da Princesa promoveu a festa de 
encerramento do projeto Na Quinta 
da Princesa, as Mulheres Contam, 
promovido pelo Movimento De-
mocrático de Mulheres (MDM) 
e pela Associação para o De-
senvolvimento das Mulheres Ci-
ganas Portuguesas (AMUCIP) no 

bairro da Quinta da Princesa, em 
Amora. O convívio incluiu a apre-
sentação de resultados, uma ex-
posição, momentos de dança e 
gastronomia. 
O evento decorreu no Grupo Des-
portivo, Cultural e Recreativo da 
Quinta da Princesa e contou com 
a participação de representantes 
das organizações promotoras, o 

MDM e a AMUCIP, bem como das 
entidades parceiras do projeto, a 
Câmara Municipal do Seixal e a 
Junta de Freguesia de Amora. 
O projeto foi desenvolvido no âmbi-
to do programa Bairros Saudáveis 
e uma das suas potencialidades 
foi realizar um trabalho qualificado 
com mulheres das diferentes co-
munidades e faixas etárias.

Projeto único une comunidade em Amora
Na Quinta da Princesa, as Mulheres Contam

ASSINALADO A 21 de se-
tembro, o Dia Internacional da 
Paz foi comemorado em todos os 
agrupamentos de escolas do con-
celho, através da realização de 
desenhos alusivos à efeméride 
por alunos de algumas turmas do 
1.º ciclo. Assinalado desde 1981, 
pela Organização das Nações 
Unidas, este ano a iniciativa teve 
como lema «Pôr fim ao racismo, 
defender a paz».

Acompanhada por Paulo 
Silva, na altura vice-presidente 
da Câma-ra Municipal do Seixal, 
e por Maria João Macau, verea-
dora da Educação da autarquia, 
Ilda Figueiredo, presidente do 
Conselho Português para a Paz e 
Cooperação (CPPC), veio ao Sei-

xal e realizou uma visita à Escola 
Básica Nun’Álvares, em Arrentela, 
para acompanhar o trabalho do 
município na promoção dos va-
lores da paz, cooperação e solida-
riedade entre os povos.

«A paz é um fator fundamental 
para o nosso município e por is-
so o Seixal é um dos fundadores 
do Movimento Municípios pela 
Paz e não poderíamos deixar de 
assinalar este dia junto da nossa 
comunidade educativa», explica 
Paulo Silva. «Hoje pudemos cons-
tatar que os valores da paz estão 
bem interiorizados pelas nossas 
crianças, que em muitos dos seus 
trabalhos apelavam à paz ente a 
Rússia e a Ucrânia».

A presidente da direção do 

CPPC explicou que o desafio de 
fazer desenhos para assinalar o 
Dia Internacional da Paz foi lan-
çado a diferentes escolas de todo 
o país e justifica a presença no 
Seixal pelo facto de ser um con-
celho realmente empenhado em 
promover «uma educação e uma 
cultura para a paz», quer enquan-
to município, quer enquanto pro-
motor e fundador do Movimento 
Municípios pela Paz.

O CPPC esteve em reunião com 
a autarquia e reconheceu o seu 
papel determinante como mem-
bro fundador do Movimento 
Municípios pela Paz, que entre 
municípios aderentes e candida-
tos soma já 50 autarquias de todo 
o país.  n

A Associação de Paralisia Cerebral de Almada-Seixal (APCAS) 
promoveu o 10.º Churrasco Solidário no dia 11 de setembro. A 
iniciativa, que decorreu na Quinta do Álamo, contou com a presen-
ça de familiares e amigos da APCAS, entre os quais Paulo Silva, 
presidente da Câmara Municipal do Seixal, e Maria João Costa, 
presidente da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires. 
A APCAS nasceu em 2011 por iniciativa de um conjunto de pais 
de crianças com paralisia cerebral que procuravam encontrar 
respostas institucionais para os seus filhos. Mais de uma década 
decorrida, é agora a APCAS quem oferece essas respostas, em 
áreas como a social, desporto, educação e cidadania, e dinamiza 
equipamentos como um centro de acompanhamento para pes-
soas com deficiência, um centro de apoio à vida independente e 
uma escola de boccia. Atualmente a instituição responde a 150 
utentes e às suas famílias.
«A APCAS é como se fosse uma grande família e nós interpretamos 
esta instituição dessa maneira, quando toca a um toca a todos e 
quando é preciso fazer, fazemos todos. É este espírito colaborativo 
entre as famílias que fez com que atingíssemos a dimensão que 
temos hoje», explica José Patrício.
«Este churrasco caracteriza bem o que é a APCAS: família, solida-
riedade, amizade e apoio mútuo», assume Maria João Costa, que 
refere ainda o «orgulho por ter a APCAS situada na nossa união de 
freguesias». O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo 
Silva, salienta «o trabalho social, cultural, recreativo, familiar e des-
portivo, desenvolvido pela APCAS, procurando a integração plena 
da população com deficiência nos mais em diferentes domínios». 

Associação de Paralisia Cerebral 
de Almada-Seixal
Colaboração e apoio mútuo faz 
da APCAS uma grande família 
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A ESCOLA de música é só uma 
das atividades da Sociedade Musical 5 de 
Outubro (SM5O), mas por ventura a mais 
importante, uma vez que é a partir dela 
que a coletividade procura reativar a sua 
«Mimosa», nome carinhoso pelo qual é co-
nhecida a sua banda filarmónica. 

Deste modo, a celebração do 134.º ani-
versário, no dia 5 de outubro, não podia 
deixar de contar com uma atuação da ban-
da, dirigida pelo maestro Francisco Santos e 
para a qual contribuíram músicos de outras 
agremiações que se juntaram aos da cole-
tividade de Aldeia de Paio Pires e que com 
eles têm colaborado. O aniversário contou 
ainda com a presença do sócio n.º1, José 
Joaquim, igualmente o único bibliotecário 
da coletividade. 

Atualmente, a SM5O desenvolve pilates, 
karaté, ginástica de formação e aikido e 
mantém em funcionamento o Grupo Coral 
Lírio Roxo e um novo grupo de teatro. No 
último ano, a coletividade modernizou o 
espaço de bar, requalificou a sala da ban-
da com um novo tecto falso e iluminação e 
realizou um arraial de Santo António junto 
ao coreto. Há mais de um ano, a autarquia 
apoiou a qualificação do salão nobre com 
um novo teto.

Na sessão, dirigida pelo vice-presiden-
te da mesa da assembleia-geral da SM5O, 
Joana Ramalho leu a comunicação do presi-
dente Hugo Teixeira, em representação da 
direção da coletividade, a qual assumiu «ter 
como objetivo aproximar os sócios a esta 
grande casa, tentando criar mais e melho-
res condições para os mesmos».

Joana Ramalho referiu ainda que o telha-
do da coletividade «tem mais de 30 anos» 
e necessita ser substituído e defendeu a 
eliminação de «barreiras físicas que não 
permitem a permanência de pessoas com 
mobilidade reduzida nesta casa» e expres-

sou igualmente o desejo de qualificação das 
casas de banho. «Vamos continuar a lutar 
pela dignificação e crescimento da nossa 
banda filarmónica», assegurou.

Em representação da Confederação 
Portuguesa das Colectividades de Cultura, 
Recreio e Desporto, Manuel Amaral con-
siderou a SM50 um património «do cole-
tivismo, não só do concelho, mas também 
do país».

Cultura e desporto ao serviço 
da população
Maria João Costa, presidente da União 

das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires, homenageou «aqueles que 
mantêm acesa a chama de um sonho»  e va-
lorizou «o trabalho de excelência realizado 
todos os dias na promoção de modalidades 
culturais e desportivas».

Américo Costa representou a assem-
bleia municipal e referiu a presença de uma 
maioria feminina na sessão para defender 
que «a participação das mulheres é uma re-
ferência de qualidade democrática na vida 
desta coletividade, do concelho e país». 

Vereador da Câmara Municipal do Seixal, 
Bruno Santos evocou a sua origem de paio-
pirense para afirmar que «aquilo que sou 
muito devo a esta terra e a estas pessoas» 
e salientou a presença de muitos «jovens 
e menos jovens que hoje fazem a vida e a 
dinâmica desta coletividade centenária de 
Aldeia de Paio Pires».

O autarca mencionou que se a União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires assumiu na totalidade um apoio 
para qualificar a sala da escola de música de 
acordo com um orçamento enviado à autar-
quia, A câmara assume o acompanhamento 
das pretensões de obras já mencionadas e 
garantiu que a autarquia vai apoiar o piso 
tatami para as artes marciais. n

O NÚCLEO do Sporting Clube de 
Portugal do Seixal (NSCPS) assinalou o 
4.º aniversário, no dia 24 de setembro, 
com um almoço comemorativo, ao que 
se seguiu a entrega de distinções a per-
sonalidades ligadas ao clube. O evento 
inseriu-se nas comemorações do 100.º 
aniversário do nascimento de Albano 
Narciso Pereira, figura do Seixal, que 
no Sporting atingiu o auge da carreira 
desportiva.

A massa associativa marcou presença 
no evento, que contou ainda com a pre-
sença do presidente do Grupo Stromp, 
Tito Arantes Fontes, e de Paulinho, fi-
gura com um estatuto único quando se 
fala de roupeiros.

Atletismo, xadrez, andebol, voleibol e 
futebol de praia são as modalidades que 
o núcleo dinamiza, apostando na for-
mação de jovens atletas. Para o efeito, 
conta com o apoio da Câmara Municipal 
do Seixal, que cedeu as instalações ao 
núcleo e comparticipou a requalifica-
ção do edifício-sede, um investimento 
no valor de 630 mil euros. O equipa-
mento alberga o Espaço Memória, área 
museológica que homenageia Albano 
Narciso Pereira, um dos cinco violinos 
que marcaram a história do Sporting. 

Durante as intervenções, Vasco Ma-
tos, do conselho diretivo do Sporting 
Clube de Portugal, deu os parabéns ao 
Núcleo do Seixal, «que com enorme di-
namismo promove a sua atividade jun-
to dos associados, além de intervir na 
comunidade». 

Carlos Sevilha, presidente do NSCPS, 
afirmou que «no NSCPS não estamos 
acomodados, pois o investimento 
que a autarquia fez a isso nos obriga. 
Queremos consolidar projetos, como 

a formação de atletismo, temos esca-
lões de benjamins a juniores filiados na 
Associação de Atletismo de Setúbal e 
queremos captar mais jovens». 

António Carvalho, em representa-
ção da União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, falou 
sobre «o núcleo que tem como elemen-
to inspirador Albano Narciso Pereira 
e que promove ativamente o desporto 
ao albergar atletas de todos os escalões 
etários, nas suas modalidades».

A vereadora da Câmara Municipal do 
Seixal Maria João Macau salientou que 
«a autarquia tem feito um investimento 
consistente no desporto do concelho, 
e vamos continuar a apoiar o trabalho 
dos clubes, que todos os dias contri-
buem para o bem-estar da comunidade, 
ao proporcionar ampla oferta cultural 
e desportiva. Reflexo desse trabalho 
coletivo é a Seixalíada, um evento único 
do desporto popular, no qual também 
participa o NSCPS». 

Entrega de distinções
Durante a confraternização foram 

homenageadas entidades e personali-
dades. A distinção Esforço foi atribuí-
da à Associação Humanitária de Bom-
beiros Mistos do Concelho do Seixal e 
a distinção Dedicação foi para o emble-
mático Paulinho. Por sua vez, o empre-
sário Fernando Tavares Pereira recebeu 
a distinção Dedicação pelo apoio aos 
núcleos, enquanto o sócio Henrique 
Salgado foi distinguido com o prémio 
Devoção e, a finalizar, a distinção Glória 
foi atribuída a Paquito, um dos expoen-
tes do pugilismo no clube, nos anos 
1970 e 1980. n

 

Sociedade Musical 5 de Outubro 
cumpre 134 anos
Coletividade histórica 
luta pelo crescimento 
da banda filarmónica

Núcleo do Sporting Clube 
de Portugal do Seixal
Autarquia apoia 
movimento 
associativo

Carlos Sevilha, presidente do Núcleo do Sporting do Seixal, e a vereadora Maria João Macau O vereador Bruno Santos valorizou a importância da coletividade aniversariante
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Um ano no Grémio da Lavoura
Universidade Sénior 
do Seixal acolhe mais 
de 800 alunos

O Grupo Coral e Instrumental Ven-
tos e Marés iniciou a sua atividade 
no dia 12 de setembro de 2005 e 
desde então tem atuado em diver-
sos pontos do país. A formação tem 
mais de cem músicas incluídas 
no seu repertório, dando sempre 
preferência aos maiores autores 
e compositores. Este ano, o grupo 
musical festejou o 17.º aniversário 

no dia 17 de setembro, na Escola 
Básica da Quinta da Cabouca. A co-
memoração contou com as atua-
ções do Grupo Coral e Instrumental 
Maio em Flor e do grupo aniversa-
riante.
Na iniciativa estiveram presentes 
Liliana Cunha, em representação 
da Câmara Municipal do Seixal, e 
Hugo Constantino, presidente da 

Junta de Freguesia de Corroios, e 
Marco Costa e Bruno Costa, respe-
tivamente da direção e da assem-
bleia geral da coletividade.
Os representantes das autarquias 
felicitaram o grupo coral por com-
pletar mais um ano e por contribuir 
para a valorização cultural do con-
celho.

Grupo Coral e Instrumental Ventos e Marés
Dezassete anos a cantar pelo país

A UNIVERSIDADE Sénior 
do Seixal (Unisseixal) celebrou 
o 1.º aniversário das instalações 
no edifício do antigo Grémio da 
Lavoura, no Fogueteiro, imóvel 
adquirido e remodelado pelo mu-
nicípio e atribuído à instituição 
através de contrato de comoda-
to por 30 anos, celebrado com a 
Casa do Educador do Concelho do 
Seixal. A celebração decorreu no 
dia 19 de setembro.

As instalações incluem 12 salas 
de aula, um espaço polivalente, 
um bar e uma zona de convívio. A 
intervenção preservou o lagar de 
azeite, assegurando o património 
histórico municipal. A obra con-
tou com um investimento munici-
pal de cerca de 2 milhões de euros.
No início deste ano letivo, a 
Unisseixal dinamiza já mais de 
140 turmas para mais de 800 alu-

nos e conta com 94 professores. 
E no último ano trouxe iniciativas 
várias de aprendizagem e conví-
vio, momentos festivos, exposi-
ções, palestras e aulas abertas, 
inclusivamente durante o mês de 
julho.
A Reitora da Unisseixal, Mariana 
Mareco salientou «um sonho rea-
lizado» para um projeto nascido 
em janeiro de 2007 por vontade 
da Casa do Educador do Concelho 
do Seixal (CES), que cresceu para 
se tornar «um polo de desenvol-
vimento no panorama cultural do 
concelho do Seixal».
Jaime Ribeiro, presidente da dire-
ção da CES lembrou o «trabalho 
muito grande e digno de volunta-
riado» que transformou o antigo 
Grémio da Lavoura num «autên-
tico palácio da cultura e do conhe-
cimento». 

Maria João Costa, presidente da 
União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
afirmou o reconhecimento do 
Poder Local ao «esforço de alu-
nos, professores e trabalhadores 
da Unisseixal» e a «sua dedicação 
em prol dos outros».
Em representação da Câmara do 
Seixal, Paulo Silva saudou «a de-
cisão feliz» que levou à conversão 
de «uma casa histórica do conce-
lho nas instalações da Unisseixal, 
transformando-o num espaço de 
vida, onde diariamente se partilha 
conhecimento e faz cultura». 
A celebração contou igualmen-
te com a presença de Maria João 
Macau, vereadora da Educação da 
Câmara Municipal do Seixal, a qual 
compareceu igualmente no 20.º 
aniversário da CES, celebrado na 
sua sede no dia 22 de outubro. n 

O Grupo Coral Alentejano da Associação dos Serviços Sociais 
dos Trabalhadores das Autarquias do Seixal (ASSTAS) nasceu em 
1983 e é composto atualmente 21 elementos. A formação tem 
atuado um pouco por todo o país, correspondendo às muitas so-
licitações, levando o cante alentejano e o nome do Seixal a essas 
paragens. O grupo coral é sócio da Casa do Alentejo e faz parte da 
comissão organizadora dos encontros dos corais alentejanos do 
concelho do Seixal.
Este ano, o Grupo Coral Alentejano da ASSTAS comemorou o seu 
39.º aniversário no dia 1 de outubro, na Sociedade Filarmónica 
Democrática Timbre Seixalense. A celebração integrou o progra-
ma de iniciativas que assinalaram o Mês das Pessoas Idosas no 
concelho do Seixal.
A festa contou com as atuações do grupo aniversariante e das 
formações convidadas, o Grupo Coral Vila Morena, de Grândola, e 
Grupo Coral Juvenil dos Trabalhadores das Alcáçovas, este consti-
tuído apenas por jovens, dando mostras de que o cante alentejano 
está vivo e com garantias de continuidade. O facto de o cante ter 
sido classificado como património mundial da humanidade foi por 
isso muito justificado. 
A sessão contou com a presença da vereadora Liliana Cunha, do 
pelouro da Cultura da Câmara Municipal do Seixal, e de Maria João 
Costa, presidente da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires. 

Grupo Coral Alentejano da Associação 
dos Serviços Sociais dos Trabalhadores  
das Autarquias do Seixal
Tarde cultural marca festa 
de aniversário
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O Grupo Coral e Instrumental Moi-
nho de Maré nasceu a 14 de se-
tembro de 1998, com a missão de 
levar a música popular portuguesa 
a todos os recantos do país, sem-
pre com o objetivo de divulgar e 
dignificar a freguesia de Corroios e 
o concelho do Seixal.
Atualmente, o grupo tem cerca de 
15 elementos de diversas idades, 
e o que une estas gerações é a von-
tade de cantar a música tradicional 
portuguesa. 
O Grupo Coral e Instrumental Moi-

nho de Maré celebrou o 24.º ani-
versário no dia 17 de setembro, no 
Auditório José Queluz da Junta de 
Freguesia de Corroios.
A festa contou com as atuações do 
Grupo Coral e Instrumental Laços 
de Ternura, da Associação de 
Reformados, Pensionistas e Idosos 
de Pinhal de Frades, do Grupo 
Coral e Instrumental Os Flamingos, 
do Clube Recreativo e Desportivo 
das Cavaquinhas, e ainda do grupo 
aniversariante.
Marcaram presença no evento 

Liliana Cunha, em representação 
da Câmara Municipal do Seixal, 
Hugo Constantino, presidente da 
Junta de Freguesia de Corroios, 
e os representantes dos órgãos 
sociais e sócios do grupo coral e 
instrumental. 
Os representantes das autarquias 
deram os parabéns ao grupo por 
mais um aniversário e reconhe-
ceram o importante contributo da 
sua atividade na divulgação e valo-
rização da música portuguesa. 

Grupo Coral e Instrumental Moinho de Maré
Música reúne gerações

A Associação Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Paio Pires 
(AURPIPP) foi constituída a 7 de outubro 
de 1981. A instituição tem acordos com a 
Segurança Social para serviço de centro de 
dia para 40 utentes e de apoio domiciliário 
para 54 pessoas. Dinamiza o Grupo Coral 
Os Alegres de Paio Pires e desenvolve ativi-
dades para manter os utentes ativos.
Funciona em instalações cedidas pela Câ-
mara do Seixal, que já este ano cedeu um 
terreno para a construção de novas insta-
lações. A autarquia apoiou a associação 
na candidatura ao Plano de Recuperação 
e Resiliência (PRR), mas não foi aprovada. 
A associação festejou o 41.º aniversário no 
dia 7 de outubro, com uma sessão solene, 
conduzida por Palmira Pereira, secretária 
da mesa da assembleia geral.
O presidente da direção da AURPIPP, Horta 
Pinheiro, agradeceu os apoios das autar-
quias e realçou o trabalho dos dirigentes, 
que «deram muito da sua vida para que 
esta casa funcionasse», dos funcionários 
e técnicos, que contribuem «diariamente 
para manter a saúde física e mental dos 
nossos idosos». Lamentou que a candida-
tura ao PRR não tenha sido contemplada, 
mas garantiu que «não vamos desistir». 
Zita Salema, da Confederação Nacional 
de Reformados Pensionistas e Idosos – 

MURPI, apelou à participação nas ações 
reivindicativas em curso «contra o aumen-
to do custo de vida» e a exigir ao Governo 
«a reposição do poder de compra das refor-
mas e pensões».
Fernando Sousa, presidente da União das 
Associações de Reformados, Pensionistas 
e Idosos do Concelho do Seixal e da União 
Distrital das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social de Setúbal, referiu 
que as comparticipações da Segurança 
Social «são desajustadas da realidade». 
Maria João Costa, presidente da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires, enfatizou a atuação meritória 
da AURPIPP «que se deve às direções e às 
suas equipas» e garantiu que a associação 
«pode sempre contar» com a junta.
A vereadora Liliana Cunha, do pelouro do 
Desenvolvimento Social, realçou «o traba-
lho social construído em prol dos sócios 
e utentes» e felicitou os profissionais que 
«têm sempre uma palavra de amor e afeto». 
Afirmou que «o trabalho coletivo e de parce-
ria entre as associações e as autarquias é 
fundamental para lutar por melhores con-
dições de vida». Assegurou que a autarquia 
vai continuar a apoiar as instituições trans-
versalmente e na concretização das candi-
daturas aos programas governamentais, 
com vista ao crescimento das valências.

A Associação Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos da Torre da Marinha 
(AURPITM) assinalou, no dia 4 de outubro, 
o 39.º aniversário. A comemoração contou 
com a atuação dos grupos da AURPITM: 
Grupo Coral e Instrumental Recordar É 
Viver, Viva a Dança Viva e Grupo de Expres-
são Dramática Participantes da Boa Vonta-
de. Fazer artes manuais, ter aulas de hi-
droginástica ou realizar atividades como o 
aperfeiçoamento da leitura fazem parte da 
dinâmica da instituição, atualmente com 
cerca de 60 utentes, e com as valências de 
centro de dia e de centro de convívio.
Durante a sessão solene, Paula Cristina 
Garcia, presidente da AURPITM, referiu o 
apoio das entidades parceiras, da junta de 
freguesia e da câmara municipal, «o qual 
nos permite desenvolver a nossa atividade 
diária e prestar serviços que satisfazem as 
necessidades dos seniores».
Zita Salema, da Confederação Nacional 
de Reformados Pensionistas e Idosos – 
MURPI, apelou ao Governo «para que repo-
nha o poder de compra das pensões».
Fernando Sousa, da União Distrital das 
Instituições Particulares de Solidariedade 
Social do Distrito de Setúbal, disse que «o 
trabalho feito em parceria com as autar-
quias e a Segurança Social permite criar 
respostas». Lembrou que na AURPITM de-

veria existir a valência de apoio domiciliá-
rio, «atendendo ao facto de estar inserida 
numa área geográfica com uma elevada 
densidade populacional». 
Maria João Costa, presidente da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires, elogiou o empenho dos tra-
balhadores e dos dirigentes da instituição 
«na nobre e desafiadora missão de cuidar 
do outro. Um trabalho que merece o nosso 
apoio». 
Luísa Malhó, diretora do Centro Distrital de 
Setúbal da Segurança Social, falou sobre 
a promoção do envelhecimento ativo que 
«graças ao trabalho das instituições sociais 
é realizado».
Para Liliana Cunha, vereadora do Pelouro 
do Desenvolvimento Social da Câmara 
Municipal do Seixal, «as instituições so-
ciais são casas que acolhem pessoas com 
uma vasta experiência de vida». Salientou 
o trabalho que a autarquia realiza com os 
agentes territoriais, «parcerias que permi-
tem potenciar a atividade de índole social. 
Na autarquia, temos estado sempre pre-
sentes, para que as respostas sociais se-
jam efetivas, exemplo disso foi o apoio à 
ampliação destas instalações, bem como 
a aquisição de uma viatura. Queremos criar 
melhores condições aos utentes e ajudar a 
dinamizar a atividade da AURPITM».  

Associação Unitária de Reformados, Pensionistas 
e Idosos de Paio Pires 
Trabalhar pelo bem-estar dos utentes

Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos 
da Torre da Marinha
A importância da intervenção social 
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Foram quatro semanas de ativida-
de desportiva, com mais de 200 
iniciativas em 65 modalidades, 
incluindo 7 modalidades ao nível 
do desporto adpatado, que percor-
reram equipamentos municipais 
e das coletividades, escolas e es-
paços públicos em todas as fregue-
sias.
Foi assim possível participar ou as-
sistir a eventos de atletismo, ande-
bol e andebol de praia, artes mar-

ciais, atividades gímnicas, ativida-
des náuticas, atividades zen, bas-
quetebol, cicloturismo, canoagem, 
BTT, dança, desportos de aventura 
e ar livre, futebol, futsal, jogos tradi-
cionais, padel, patinagem, ténis de 
campo e ténis de praia, ténis de me-
sa, vela, voleibol e voleibol de praia, 
xadrez, zumba e desporto adapta-
do, entre outros. O movimento as-
sociativo do concelho demonstrou 
mais uma vez a sua força coletiva.

Seixalíada promove desporto adpatado
Iniciativas em 65 modalidades

A festa de encerramen-
to da 39.ª Seixalíada decorreu no 
dia 15 de outubro, na Associação 
Humanitária de Bombeiros Mis-
tos do Concelho do Seixal. Este 
momento é o culminar de várias 
semanas de intensa atividade 
desportiva e de convívio entre mi-
lhares de praticantes. A edição de 
2022 realizou-se entre 17 de se-
tembro e 15 de outubro, sob o lema 
«Um Projeto Singular, Uma Força 
Coletiva». 

A festa de encerramento contou 
com um programa que incluiu ani-
mação, desporto e música: da zum-
ba, aos insufláveis, passando pela 
participação do saxofonista Jacinto 

Rodrigues, pelas danças de salão 
da Associação Dance2Express, pe-
las sevilhanas da Flamenc’A Sul e 
ainda com a atuação da classe de 
hip-hop do Independente Futebol 
Clube Torrense.

No evento foi feita uma home-
nagem de agradecimento a Joa-
quim Santos, que foi vereador do 
Desporto e depois presidente do 
município do Seixal até setembro, 
pelo seu contributo em prol do 
desporto e do movimento associa-
tivo do concelho.

Na sua intervenção, Paulo Silva, 
presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, agradeceu à comissão 
organizadora da Seixalíada, às fre-

guesias e a todo o movimento as-
sociativo popular do concelho por 
«mais uma vez tornarem possível 
a maior festa do desporto popu-
lar do país». Dirigiu também um 
«grande abraço de reconhecimen-
to» a Joaquim Santos, «por todo o 
trabalho desenvolvido nos anos 
em que foste autarca do nosso con-
celho». E concluiu: «Dá gosto viver 
no Seixal, dá gosto fazer desporto 
no concelho do Seixal!»

A festa findou com o arriar da 
bandeira da Seixalíada e o apagar 
da pira, com o acompanhamento 
da fanfarra da Associação Huma-
nitária de Bombeiros Mistos do 
Concelho do Seixal. n

A grande 
festa 
do desporto 
popular

Seixalíada movimenta 
cerca de 20 mil atletas



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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23

53

23

53 53

23

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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Sábados, domingos e feriados
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H 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

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

808 203 050 TRANSTEJO  

CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL
Geral | 212 276 700  
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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Desporto

5 de novembro, sábado
15 horas
2.º Torneio de Atletismo 
Infantil
39.ª Seixalíada
Org.: Grupo Desportivo do 
Cavadas
Estádio Municipal do Bravo

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

11 de novembro, sexta-feira, 
das 8.30 às 14.30 horas
2.º Encontro de Polybat
39.ª Seixalíada
Org.: Associação de Paralisia 
Cerebral Almada-Seixal
Pavilhão Municipal da Torre 
da Marinha

12 de novembro, sábado
9 horas
Open Day S. Martinho
Várias atividades desportivas
Clube Desportivo e Recreativo 
Águias Unidas

12 de novembro, sábado, 
das 14.30 às 19 horas
Campeonato Distrital de 
Xadrez de Absolutos em 
Semirrápidas
Pavilhão Municipal 
da Torre da Marinha

19 de novembro, sábado, 
das 21 às 23 horas
Gala Gímnica da Seixalíada
39.ª Seixalíada
Org.: Independente Futebol 
Clube Torrense
Pavilhão Municipal 
da Torre da Marinha

27 de novembro, domingo, 
das 9 às 13 horas 
32.º Corta-Mato Cidade 
de Amora | Campeonatos 
Nacionais de Corta-Mato 
Longo
Jogos do Seixal
Atletismo
Quinta Maria Pires, em Amora

Espetáculos

3 de novembro, quinta-feira
21.30 horas
Para Lá dos Meus Passos
Documentário . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal

4 de novembro, sexta-feira
21.30 horas
Isto É Uma Mulher?
Espetáculo de Ana Clara Guerra 
Marques (Angola) e Irène 
Tassembédo (Burquina Faso), 
pela Companhia de Dança 
Contemporânea de Angola
Dança . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal

5 de novembro, sábado
21.30 horas
O Gajo | Subterrâneos
Música . M/ 6 anos .
Ingresso: 8 euros
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal

6 de novembro, domingo 
11 horas
A História da Carochinha
Por Cativar – Teatro para 
a Infância
Org.: Animateatro
Teatro . M/ 2 anos . 
Ingresso: 5 euros
Cinema S. Vicente

11 de novembro, sexta-feira
21.30 horas
A Maluquinha de Arroios
39.º Festival de Teatro do Seixal
Teatro da Terra (Seixal)
M/ 12 anos .  Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal

12 de novembro, sábado
21.30 horas
Magdalena
39.º Festival de Teatro do Seixal
Teatro Bravo
M/ 12 anos . Entrada livre
Cinema S. Vicente

13 de novembro, domingo 
11 horas
Balbucia
Por Animateatro
Teatro . Dos 6 meses aos 3 anos . 
Ingresso: 5 euros
Cinema S. Vicente

13 de novembro, domingo
16 horas
Todas as Coisas 
Extraordinárias
39.º Festival de Teatro do Seixal
Mente de Cão
M/ 14 anos . Entrada livre
Ginásio Clube de Corroios

19 de novembro, sábado
21.30 horas
A Serpente e a Pítia
39.º Festival de Teatro do Seixal
O Grito (Seixal)
M/ 12 anos . Entrada livre
Clube Recreativo da Cruz de Pau

20 e 27 de novembro, domingo
11 horas
Constantino, Guardador 
de Vacas e de Sonhos
Por Teatro do Zero
Org.: Animateatro
Teatro . M/ 3 anos .
Ingresso: 5 euros
Cinema S. Vicente

20 de novembro, domingo
16 horas
Ciclo Antiprincesas: Carolina 
Beatriz Ângelo
39.º Festival de Teatro do Seixal
Produção: uma encomenda São 
Luiz Teatro Municipal e EGEAC, 
em coprodução com teatro meia 
volta e depois à esquerda quan-
do eu disser, Teatro Municipal 
do Porto
M/ 6 anos . Entrada livre
Auditório Municipal de Miratejo

25 de novembro, sexta-feira
21.30 horas
Se Eu Fosse Nina
39.º Festival de Teatro do Seixal
De Rita Calçada Bastos
M/ 12 anos . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal

26 de novembro, sábado
21.30 horas
Rubik
39.º Festival de Teatro do Seixal
Animateatro (Seixal)
M/ 12 anos . Entrada livre
Sociedade Filarmónica 
Democrática Timbre Seixalense

27 de novembro, domingo
16 horas
Ciclo Antiprincesas: Frida 
Kahlo
39.º Festival de Teatro do Seixal
Produção: São Luiz Teatro 
Municipal e EGEAC, em coprodu-
ção com teatro meia volta 
e depois à esquerda quando eu 
disser
M/ 3 anos . Entrada livre
Associação de Moradores 
dos Redondos

Exposições

Até 10 de dezembro
Tributo a Albino Moura – 
O Pintor do Imaginário
Galeria de Exposições Augusto 
Cabrita

Tributo a Albino Moura – 
A Liberdade do Gesto
Galeria Municipal de Corroios

Até 30 de dezembro
Voltar aos Passos Que Foram 
Dados
Biblioteca Municipal do Seixal

Até 31 de dezembro
Levantados do Chão: 
das Planuras 
Alentejanas ao Bulício 
da Fábrica Mundet, no Seixal
Parque Urbano do Seixal

Até 21 de janeiro de 2023
FIDEM XXXVI – Tóquio 2020, 
Representação Portuguesa 
no Congresso Mundial de 
Medalhística
Centro Internacional 
de Medalha Contemporânea

Até 28 de janeiro de 2023
Gesto no Tempo
De Manuel Cargaleiro
Oficina de Artes Manuel 
Cargaleiro

Leitura Pública

12 de novembro, sábado
17.30 horas
O Esconderijo Perfeito
Bebés dos 12 aos 23 meses . 
Inscrição
Biblioteca Municipal do Seixal

19 de novembro, sábado
17.30 horas
O Esconderijo Perfeito
Bebés dos 24 aos 36 meses . 
Inscrição
Biblioteca Municipal do Seixal

26 de novembro, sábado, 
das 17.30 às 19 horas
Aprender a Contar Histórias
Workshop . Pais, encarregados 
de educação e educadores . 
Inscrição
Biblioteca Municipal do Seixal

Património

12 e 26 de novembro, sábado, 
das 10 às 13 horas
Desenhar para Conhecer 
a Quinta da Fidalga: Aguarela
Oficina . Inscrição
Quinta da Fidalga

13 de novembro, domingo, 
das 9.30 às 17 horas
De Barco, da Mundet às 
Estações do Saramago
Passeio . Inscrição
Parque Urbano do Seixal, 
bote de fragata «Baía do Seixal», 
Estação Sul e Sueste do Terreiro 
do Paço (Centro Tejo), antiga es-
tação da CP e Espaço-Memória, 
no Barreiro

20 de novembro, domingo, 
das 10.30 às 12.30 horas
Quinta do Rouxinol, Uma Olaria 
Romana a Descobrir
Visita . Inscrição
Núcleo da  Olaria Romana 
da Quinta do Rouxinol

20 de novembro, domingo, 
das 14.30 às 16.30 horas
A Pé pelo Núcleo Urbano 
Antigo do Seixal 
Visita . Público adulto e juvenil . 
Inscrição
Núcleo urbano antigo do Seixal

27 de novembro, domingo, 
das 10 às 12 horas
Havia Ouro no Seixal! 
Conhecer a Mineração 
Romana
Visita . Público adulto e juvenil 
(M/ 12 anos) . Inscrição
Minas romanas de Vale de Gatos 
(Cruz de Pau)

Outras iniciativas

26 de novembro, sábado, 
das 15 às 18 horas
Workshop de Expressão 
Dramática
39.º Festival de Teatro do Seixal
Por Anabela Neves (O Grito)
Inscrição . Valor: 6 euros
Cinema S. Vicente

________________________
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt
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186.º aniversário do concelho do Seixal

aniversário do concelho

SEIXAL
Uma história que nos orgulha. Um futuro que construímos juntos.

6 novembro 1836-2022

cm-seixal.pt
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As comemorações incluem um 
vasto programa de iniciativas ao 
longo do mês de novembro.
O destaque vai para a sessão 
solene comemorativa, a realizar 
no dia 6 de novembro.
Celebrado sob o lema «Uma his-
tória que nos orgulha. Um futuro 
que construímos juntos», este é 
um momento importante da vida 
municipal, que conta com a parti-
cipação dos eleitos da câmara e 
da assembleia municipal, das jun-
tas e assembleias de freguesia, 
medalhados, representantes das 
instituições e movimento associa-
tivo do município, convidados e 
população.
Na sessão são atribuídas meda-
lhas de mérito municipal, cultural, 
desportivo, empresarial e de bons 
serviços municipais a personali-
dades e instituições, bem como 
de 25 e 40 anos de serviço aos 
funcionários da câmara municipal 
e ainda a trabalhadores aposenta-
dos em 2021.

O município homenageia pessoas 
e instituições que se distinguiram 
no seu campo de ação e que têm 
contribuído para o engrandeci-
mento do concelho. 
Ao homenagear os trabalhadores, 
a autarquia reconhece o empe-
nho e sentido de compromisso 
com o serviço público. A come-
moração inclui um apontamento 
musical com o clarinetista Nuno 
Silva. Detentor de um percurso 
artístico de referência nacional e 
internacional. É solista principal 
da Orquestra Metropolitana de 
Lisboa e professor na Academia 
Nacional Superior de Orquestra. 
É, também, membro fundador do 
Quarteto de Clarinetes de Lisboa 
que celebrou 30 anos de ativida-
de em 2018, sendo o quarteto 
mais antigo do mundo. Em 2003, 
a Câmara Municipal do Seixal 
atribuiu-lhe a medalha de mérito 
cultural.

Programa

De 28 de outubro 
a 6 de novembro
À Mesa com Saramago
Do Alentejo para o Seixal, 
Saramago é inspiração culinária
Nos restaurantes aderentes

De 29 de outubro 
a 10 de dezembro
Exposição Tributo a Albino 
Moura: O Pintor do Imaginário
Galeria de Exposições Augusto 
Cabrita

De 29 de outubro 
a 10 de dezembro
Exposição Tributo a Albino 
Moura: A Liberdade do Gesto
Galeria Municipal de Corroios

4 de novembro, sexta-feira
21.30 horas
Isto É Uma Mulher?
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal

Dia 5 de novembro, sábado
14.30 horas
Exposição coletiva de retratos 
de José Saramago
Mundet – Edifício 46 – Oficina 
de Champanhe Aglomerado 
e Parque Urbano do Seixal

21.30 horas
Concerto – O Gajo
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal

Dia 6 de novembro, domingo
15 horas
Sessão solene do 186.º aniversá-
rio do concelho do Seixal
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal

Dia 6 de novembro, domingo
14.30 horas
1.º Torneio de Xadrez 
de Aniversário do Concelho 
do Seixal
Pavilhão Desportivo Escolar 
Dr. António Augusto Louro

De 7 a 14 de novembro
Semana Mundial do Aleitamento 
Materno no Município do Seixal

Dia 10 de novembro, quinta-feira
11.30 horas
Apresentação do projeto Seixal 
Criativo
Auditório dos Serviços Centrais
da Câmara Municipal do Seixal

De 11 de novembro 
a 3 de dezembro
39.º Festival de Teatro do Seixal
Em vários locais do concelho

Dia 13 de novembro, domingo
14 horas
Convívio Aquático
Piscina Municipal de Corroios

27 de novembro, domingo
9 horas 
32.º Corta-Mato Cidade 
de Amora | Campeonatos 
Nacionais de Corta-Mato Longo
Quinta Maria Pires, Amora


	JOS11311001P
	JOS11311002P
	JOS11311003P
	JOS11311004P
	JOS11311005P
	JOS11311006P
	JOS11311007P
	JOS11311008P
	JOS11311009P
	JOS11311010P
	JOS11311011P
	JOS11311012P
	JOS11311013P
	JOS11311014P
	JOS11311015P
	JOS11311016P
	JOS11311017P
	JOS11311018P
	JOS11311019P
	JOS11311020P
	JOS11311021P
	JOS11311022P
	JOS11311023P
	JOS11311024P
	JOS11311025P
	JOS11311026P
	JOS11311027P
	JOS11311028P



