
 
MUNICÍPIO DO SEIXAL 
CÂMARA MUNICIPAL 

Alameda dos Bombeiros Voluntários 45  2844-001 Seixal 
Tel. 351 21 227 67 00 - Fax 351 21 227 67 01 

NIPC 506 173 968  

Página 1 de 3  
 

—— 
 

 

 

Tomada de Posição 

Saudação ao Movimento Associativo Popular pela realização da 35.ª Seixalíada 

O Movimento Associativo Popular do Concelho do Seixal, assim como a sua Câmara Municipal, há 
35 anos atrás, tinham uma forte consciência do atraso desportivo em Portugal e das necessidades 
de se encontrar um espaço de resposta activa para preencher o tempo livre da população e assim 
contribuir para a melhoria da saúde, para a educação integral das crianças e jovens do Concelho 
do Seixal e para a melhoria da qualidade de vida de toda a sua população. 

A falta de iniciativa, na altura, e do apoio dos governos, que se mantém, pelo não cumprimento do 
imperativo Constitucional do direito ao desporto, levou as Autarquias Locais do Concelho do Seixal 
a juntar os seus esforços aos do Movimento Associativo Desportivo, com a finalidade de 
promoverem, dentro das suas possibilidades, o desenvolvimento desportivo local.  

A Seixalíada não começou, por isso, de forma ocasional e desestruturada. Teve por base a visão 
determinada das Autarquias Locais sobre os direitos e as necessidades das populações e do 
Movimento Associativo Desportivo e o seu desejo em dar expressão plena ao “desporto direito do 
povo”, e nesta simbiose, promoveu-se uma organização conjunta daquela que, passado algum 
tempo, viria a ser a mais importante iniciativa do desporto popular de todo o País. 

A Seixalíada terá na sua essência o conceito de uma iniciativa municipal, e que é e será sempre 
pioneira a nível Nacional, pela sua génese, pela sua organização partilhada e pela sua amplitude, 
e merece um respeito especial porque cumpriu desde sempre, e continua a cumprir, um trajeto 
coletivo que resiste e se mantém anunciado para o futuro. 

É gratificante perceber que a Seixalíada, que se mantém, na sua génese, há 35 anos, constitui 
uma experiência a aprofundar e a prosseguir no futuro.  

A experiência até agora realizada, em que a organização teve de assumir novas formas 
provocadas pela natural necessidade de adequação às novas realidades sociais e desportivas, 
demonstrou que, se a solução até agora encontrada responde às necessidades, a natural evolução 
sofrida pelas organizações e pela sociedade começou a colocar novas questões, que vão justificar 
sempre o constante ensaio de novas formas organizativas e que agora ao deparar-se com a era de 
novas tecnologias e redes sociais tudo isto lhe vai impor uma nova vitalidade e um grande desafio 
na inovação. 

Os números registados, de 1.670 participantes em 12 modalidades na 1.ª edição da Seixalíada que 
se realizou em 1982 e os números registados de 20.199 participantes em 65 modalidades na 34.ª 
edição da Seixalíada que se realizou em 2017, clarificam o caminho que este projeto segue para a 
concretização objetiva do imperativo constitucional do “direito de todos ” à prática desportiva, e que 
é conseguido por intermédio das autarquias locais, com a contribuição decisiva da ação dos clubes 
desportivos.  

A afirmação da vitalidade do Movimento Associativo do Concelho do Seixal, está confirmada, pela 
forma como este se candidata, em todas as edições da Seixalíada, para a organização das 
modalidades e dos quadros competitivos, bem como pela dinâmica de participação dos dirigentes, 
dos técnicos, dos atletas e dos voluntários nas atividades, e que é traduzida na satisfação pessoal 
e coletiva de se estar a organizar um dos maiores eventos de desporto popular realizado em 
Portugal. 
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Por tudo isto e se mais motivos não houvesse para celebrar as 35 edições de existência da 
Seixalíada, todo o trabalho conjunto produzido até hoje seria motivo bastante para tal. 

O Município do Seixal é reconhecido como o município do desporto para todos. Ainda 
recentemente o Município foi agraciado com o prémio Pierre Coubertin do Comité Olímpico 
Internacional, sendo o concelho do Seixal considerado como um exemplo a nível nacional de 
envolvimento com o movimento associativo, com as escolas e as instituições do concelho, que 
contribuem ativamente para que o concelho tenha hoje um dos mais elevados índices de prática 
desportiva a nível nacional.  

O investimento nos equipamentos de qualidade é uma realidade no concelho. Equipamentos 
desportivos de qualidade e espaços públicos adequados à prática desportiva de modalidades 
permitem a realização de eventos de referência como a Seixalíada, os Jogos do Seixal ou o Agita 
Seixal. É possível praticar desporto em todas as freguesias do concelho com grande qualidade. 
Seja nos equipamentos desportivos, nos espaços ao ar livre, nas coletividades e nos clubes, há 
sempre opções de escolha, com um grande nível de qualidade.  

A Câmara Municipal tem também primado pelo apoio ao Movimento Associativo, mesmo num 
quadro de grandes dificuldades e constrangimentos que têm sido impostos pelo Poder Central. 
Foram concedidos, nos últimos quatro anos, mais de 3,5 milhões de euros ao Movimento 
Associativo Popular do Concelho para construção, reabilitação e manutenção de equipamentos, 
para dar melhores condições de trabalho às coletividades que prestam um serviço de grande 
relevância à comunidade e para que possam prosseguir o seu papel determinante na dinamização 
e democratização da atividade cultural, recreativa e desportiva. 

A Câmara Municipal do Seixal afirma e decide manter o apoio a este grande projeto da Seixalíada, 
de grande essência comunitária e popular e assim garantir a consolidação dos seus objetivos e 
que se enquadram em: 

 criar condições para que o maior número de participantes tenha acesso a uma prática 
desportiva sadia e correctamente orientada; 

 defender os princípios de um desporto colocado ao serviço do ser humano lutando contra a 
degradação e os desvios de comportamentos anti-sociais; 

 lutar contra a segregação social da prática desportiva, criando um quadro aberto a todos os 
que desejem participar; 

 promover a elevação do nível desportivo do Concelho do Seixal e de toda a Região; 

 contribuir para a inclusão social dos grupos minoritários que vivem no Concelho do Seixal 
(portadores de deficiência, grupos étnicos, idosos) e para a integração social dos jovens em 
risco (delinquência, prostituição, droga); 

 reforçar os laços que devem unir, em termos de parceria e esforço democraticamente 
realizado,  as Autarquias Locais e o Movimento Associativo Popular de modo a  contribuir de 
forma eficaz para o desenvolvimento sustentado do Concelho do Seixal; 

 reconhecer o papel social desempenhado pelos clubes desportivos para o reforço e 
consolidação da vida democrática do Concelho, e o seu esforço constante em prol do 
desenvolvimento desportivo; 
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 Facilitar, encorajar e reconhecer a participação dos “voluntários” que desempenham um papel 
essencial no exercício de uma solidariedade que constitui a base de uma cidadania plena 
colocada ao serviço da Comunidade do Concelho do Seixal. 

 
Face ao exposto, a Câmara Municipal do Seixal, reunida em Reunião Pública a 22 de agosto de 
2018:  

1. Saúda o movimento associativo popular, os estabelecimentos de ensino e demais entidades, 
instituições e agentes desportivos, pela realização da 35.ª edição da Seixalíada, e pelo 
trabalho conjunto e de grande proximidade, que potencia e otimiza a gestão dos recursos 
existentes, construindo diariamente o Desporto para Todos, no concelho do Seixal, sempre 
com o apoio das Autarquias Locais; 

2. Exorta o Governo a concretizar o preceito constitucional do direito ao desporto, estabelecendo 
um quadro de apoio direcionado ao Movimento Associativo Popular, bem como às Autarquias 
Locais, para que promovam projetos, construam e explorem equipamentos, e um sistema de 
apoio aos atletas de alto rendimento ou que representem seleções nacionais; 

3. Alerta ainda o Governo para a necessidade de construção dos 5 pavilhões desportivos 
escolares em falta, nas EB2-3 de Corroios, Vale de Milhaços, Cruz de Pau e Pinhal de Frades, 
e Escola Secundária João de Barros, a colocação de novos pisos desportivos nos pavilhões 
desportivos escolares Alfredo dos Reis Silveira e Manuel Cargaleiro. 

 

Seixal, 23 de agosto de 2018 

 

   Joaquim Cesário Cardador dos Santos 

Presidente da Câmara Municipal do Seixal 

 


