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CAPÍTULO 9 – RECURSOS CÍVICOS NO CONCELHO DO SEIXAL
Por todo o Município é muito variada a oferta de equipamentos e atividades culturais, desportivas
e de lazer promovidas, promovidos tanto pelo Município como pelo movimento associativo, que
permitem aos que aqui habitam e trabalham, bem como àqueles que visitam o Seixal, diversificar a
utilização dos seus tempos livres.
9.1. O Associativismo no Município do Seixal
Pela sua história e pelas características da população, o Concelho do Seixal tem sido terreno fértil
do movimento associativo. No universo associativo deste concelho foram contabilizadas em 2017,
pela Área de Apoio ao Movimento Associativo (AAMA) da Câmara Municipal do Seixal, um total de
367 associações devidamente registadas e legalizadas, verificando-se um aumento de cerca de 40%
face ao registado em 2012 (261 entidades).
Considerando a classificação da fonte utilizada (AAMA) foram consideradas 13 categorias temáticas
de tipologia de associativismo na distribuição destas entidades pelas diferentes áreas do
associativismo: defesa do ambiente, cultural/ recreativo/ desportivo, deficiência, educação,
humanitário, juvenil, imigrantes/grupos étnico-culturais, profissionais, proprietários/moradores,
de reformados, regional, religioso e solidariedade social.
A categorização do movimento associativo foi efetuada em conformidade com o constante nos
estatutos das associações, existentes no arquivo do AAMA.
As associações juvenis, associações de escuteiros/escoteiros são aglomerados na categoria
“Associativismo Juvenil”.
As associações de imigrantes e as associações de mulheres imigrantes e/ou de grupos étnicoculturais, pela sua pouca expressividade e diferenciação de género, são aglomerados na tipologia
de “Associativismo de Imigrantes/Grupos Étnico-Culturais”.
As associações de moradores e as associações de proprietários bem como as associações que
conjugam os proprietários e moradores são aglomerados na tipologia de “Associativismo de
Proprietários/Moradores”.
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As associações com sede regional e as associações de promoção do desenvolvimento local, que
sozinhas apresentam pouca expressividade foram integradas no “Associativismo Regional”.
QUADRO 9.1.1 – N.º DE ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO DO SEIXAL POR CATEGORIA DE INTERVENÇÃO EM 2017
Temática de Intervenção

Nº

%

Defesa do Ambiente

4

1,09%

Cultural/ Recreativo/ Desportivo

135

36,78%

Imigrantes/ Grupos Étnico-Culturais

15

4,09%

Deficiência

7

1,91%

Educação

58

15,80%

Humanitário

5

1,36%

Juventude

33

8,99%

Profissionais

8

2,18%

Proprietários/ Moradores

19

5,18%

Reformados

13

3,54%

Regional

16

4,36%

Religioso

23

6,27%

Solidariedade Social

31

8,45%

Total

367

100,00%

Fonte: AAMA, Câmara Municipal do Seixal, 2017.

Constata-se que, de entre as categorias de intervenção, o maior peso recai nas associações de
carácter “Cultural/ Recreativo/ Desportivo”, que totalizavam 135 entidades, correspondendo a
36,78% do total das associações. Seguiam-se as associações de cariz educativo, com 58 entidades,
representando 15,80% do total.
As associações de “Solidariedade Social” contabilizavam 8,45%, sendo também incluídas nesta
categoria todas as associações com estatuto de IPSS ou equiparado e com acordo com a Segurança
Social para o desenvolvimento de respostas sociais, à exceção das associações de reformados que
se encontram numa categoria própria. Incluindo estas últimas, as instituições de solidariedade
social ascendiam a 44, o que representava 11,99% do total do movimento associativo existente em
2017. O movimento associativo de pessoas idosas representava 3,54% do total do movimento
associativo do Concelho.
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Seguiam-se as associações juvenis, contabilizando 8,99%.
As associações de “Imigrantes/ Grupos Étnico-Culturais”, “Proprietários/Moradores”, “Regional”
e “Religioso” representavam 19,89% do total das associações. As associações de defesa do
ambiente, associações de pessoas com deficiência, associações humanitárias e associações de

profissionais tinham uma representatividade mais baixa, com percentagens entre os 1,09% e os
2,18% do total das associações contabilizadas.
GRÁFICO 9.1 – ASSOCIAÇÕES POR CATEGORIA DE INTERVENÇÃO EM 2017

Proprietários/
Moradores; 19
Profissionais; 8
Humanitário; 5

Reformados; 13

Juventude; 33

Regional ; 16

Religioso; 23
Solidariedade
Social; 31

Educação; 58

Cultural/ Recreativo/
Desportivo; 135
Deficiência; 7
Imigrantes/ Grupos
Étnico-culturais; 15

Defesa do Ambiente; 4

Fonte: AAMA, Câmara Municipal do Seixal, 2017.

Nos subcapítulos seguintes destacam-se os equipamentos e os projetos municipais culturais,
recreativos, desportivos e de turismo e lazer.
9.2. A Cultura no Município do Seixal
O Município do Seixal tem desenvolvido uma política cultural municipal diversificada, com aposta

na fruição cultural, divulgação e formação e criação de públicos garantindo uma oferta ampla à
população. O objetivo é valorizar a cultura, através das artes, da leitura pública e do património
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coletivo, através da implementação de uma programação regular diversificada na rede de
equipamentos culturais do Município.
9.2.1. Equipamentos Culturais do Concelho do Seixal
QUADRO 9.2.1 – EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS CULTURAIS*
Equipamento

Freguesia

Arquivo Municipal do Seixal

UFSAAPP

Auditório Municipal do Seixal

UFSAAPP

Biblioteca Municipal – Pólo de Amora

Amora

Biblioteca Municipal – Pólo de Corroios

Corroios

Biblioteca Municipal do Seixal

UFSAAPP

Centro de Apoio ao Movimento Associativo Juvenil

UFSAAPP

Cinema S. Vicente

UFSAAPP

Ecomuseu Municipal do Seixal – Embarcações Tradicionais*

UFSAAPP

Ecomuseu Municipal do Seixal – Extensão do Espaço Memória - Tipografia Popular
do Seixal

UFSAAPP

Ecomuseu Municipal do Seixal – Extensão da Fábrica da Pólvora de Vale de
Milhaços

Corroios

Ecomuseu Municipal do Seixal – Núcleo do Moinho de Maré de Corroios

Corroios

Ecomuseu Municipal do Seixal – Núcleo da Mundet

UFSAAPP

Ecomuseu Municipal do Seixal - Núcleo Naval

UFSAAPP

Ecomuseu Municipal do Seixal – Núcleo da Olaria Romana da Quinta do Rouxinol

Corroios

Ecomuseu Municipal do Seixal – Núcleo da Quinta da Trindade

UFSAAPP

Espaço Arte Jovem

Corroios

Fórum Cultural do Seixal

UFSAAPP

Galeria de Exposições Augusto Cabrita

UFSAAPP

Galeria Municipal de Corroios

Corroios

Oficina da Juventude de Miratejo

Corroios

Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

UFSAAPP

Quinta da Fidalga

UFSAAPP

*consultar também subcapítulo 9.4.1. “Equipamentos de Interesse Turístico no Município do Seixal”

Fonte: Câmara Municipal do Seixal, 2018.

No Concelho são contabilizados 22 equipamentos municipais que promovem a cultura: 8 pólos do
Ecomuseu Municipal do Seixal, 3 pólos da Biblioteca Municipal, 2 galerias, 3 espaços da juventude,
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a Oficina de Artes Manuel Cargaleiro, o Fórum Cultural, o Cinema de S. Vicente, o Auditório
Municipal, a Quinta da Fidalga e o Arquivo Municipal.
Na distribuição dos equipamentos municipais de promoção de eventos culturais pelo território
concelhio, verifica-se que é na UFSAAPP que se verifica uma maior concentração de equipamentos
culturais, contabilizando 16 equipamentos (73%), distribuídos da seguinte forma pelos territórios
das antigas freguesias: 12 no Seixal, 3 em Arrentela e 1 em Aldeia de Paio Pires. Segue-se a
Freguesia de Corroios, com 5 equipamentos (23%) e com menos equipamentos desta tipologia
estão as freguesias de Amora, com 1 equipamento (4%) e Fernão Ferro (0).
GRÁFICO 9.2 – EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO CONCELHO DO SEIXAL POR FREGUESIA EM 2017

Fernão Ferro; 0; 0%

Seixal; 12; 55%
Corroios; 5; 23%

UFSAAPP; 16; 73%

Arrentela; 3;
14%
Amora; 1; 4%
Aldeia de Paio Pires; 1; 4%

Fonte: Câmara Municipal do Seixal, 2018.

9.2.2. Projetos, Iniciativas e Eventos Culturais
Ao longo do ano são desenvolvidos projetos culturais, dinamizados nas áreas da cultura, educação,
património, desenvolvimento social, juventude, cidadania, entre outras, acessíveis ao público.
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O Ecomuseu Municipal do Seixal (EMS) desenvolve anualmente programas de iniciativas
vocacionadas para diferentes públicos, desde escolas e outros grupos organizados, a famílias,
jovens e adultos – o Programa Anual de Iniciativas do Ecomuseu Municipal do Seixal. Através da
interpretação e divulgação dos seus núcleos, extensões e embarcações tradicionais, assim como
outros recursos patrimoniais do seu território de referência, o EMS procura apresentar uma
programação diversificada de iniciativas envolvendo os referidos recursos museológicos municipais,
com o objetivo genérico de dar a conhecer e explorar, de forma acessível, educativa e lúdica, o
património cultural do Concelho do Seixal, nas suas múltiplas vertentes, valorizando a transmissão
de saberes fazer e as memórias coletivas da comunidade da qual o museu faz parte. As iniciativas
promovidas pelo EMS têm tipologias tão diversas como ateliês, concursos, concertos e outros
espetáculos, conferências e encontros, edições, exposições, visitas acompanhadas e temáticas,
passeios no Tejo e projetos de educação patrimonial, entre outras. Do conjunto de iniciativas que
integram estes programas, destacamos aquelas que estão associadas a datas comemorativas, como
são os casos da implantação da República, aniversário do Concelho, Dia de S. Martinho, Natal,
Carnaval, Dia dos Namorados, Dias do Pai e da Mãe, Dia Nacional dos Moinhos/Fim-de-Semana dos
Moinhos Abertos, Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, 25 de Abril, Jornadas Europeias do
Património e da Semana da Ciência e Tecnologia. Ainda neste âmbito, é de assinalar que, em maio,
celebra-se o património cultural do Concelho do Seixal, com um programa cultural específico e
diversificado de iniciativas, intitulado Maio Património e que inclui as comemorações do aniversário
do Ecomuseu Municipal, Dia Internacional dos Museus e a Noite dos Museus. É também de referir
que estes programas integram um importante conjunto de contributos, não só de várias áreas de
trabalho do Ecomuseu Municipal, como também de outros serviços municipais, sendo
desenvolvidos em parceria com diversas instituições e agentes culturais locais, regionais e
nacionais.
A Oficina de Artes Manuel Cargaleiro é um projeto arquitetónico da autoria de Álvaro Siza Vieira,
que abriu ao público em 2016, com a exposição inaugural a “Essência da Forma”, tendo como
objetivo de promover a arte contemporânea, em particular a obra do mestre Manuel Cargaleiro,
através de exposições temporárias com trabalhos seus de azulejaria, cerâmica e pintura.
“Aescolamexe” é um programa promovido pela Câmara Municipal do Seixal que visa criar
condições para o apoio e desenvolvimento de projetos multidisciplinares apresentados pelas
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Associações de Estudantes, pelos núcleos de alunos das Escolas Secundárias do Concelho e pelos
Clubes Escolares. Trata-se de um programa de âmbito concelhio desenvolvido ao longo do ano
letivo, abrangendo projetos nas seguintes áreas temáticas: Animação Cultural; Desporto, Aventura;
Ambiente; Ação Social; Ocupação de Tempos Livres; Património Histórico.
O “Drive In Arte” é uma mostra pública bianual em grande formato, exposta ao longo da Estrada
Nacional 10, nas Paivas, Amora, orientada para a modalidade de pintura, que proporciona um
ponto de encontro entre o trabalho de jovens artistas e um público vasto e heterogéneo. É dirigida
a participantes com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos e tem constituído um estímulo
à criatividade individual e coletiva, divulgando ao mesmo tempo o trabalho dos jovens artistas do
distrito de Setúbal.
“Canta! – Festival Interescolar de Talentos Musicais” é um concurso de intérpretes musicais,
organizado pelas associações de estudantes e pela CMS no âmbito do programa Aescolamexe,
dirigido a alunos das escolas secundárias do Concelho do Seixal. A iniciativa Canta! visa promover
novos talentos musicais e proporcionar aos jovens a oportunidade de atuarem num evento público.
O “ESPAÇO 58” é um projeto na área da música, dirigido às bandas oriundas do Distrito de Setúbal.
As atuações têm lugar no Centro de Apoio ao Movimento Associativo Juvenil – CAMAJ, localizado
na antiga Escola de Conde de Ferreira, no núcleo urbano antigo do Seixal, tendo como principal
carácter diferenciador o facto de os concertos serem transmitidos pela internet, através da
plataforma Youtube.
O “Março Jovem” é organizado pela autarquia, em parceria com as associações juvenis do concelho
e com a colaboração das juntas de freguesia, entre outras entidades locais. Consiste num conjunto
de ações, designadamente concertos, cinema, teatro, exposições e atividades radicais a decorrerem
em vários espaços no Concelho.
O “Seixalmoda” - Concurso de Estilismo Interescolas do Seixal é um projeto sociocultural que
pretende proporcionar aos jovens uma primeira oportunidade de mostrarem as suas aptidões no
mundo da moda. O projeto visa estimular a criatividade dos jovens na área da moda,
proporcionando-lhes a oportunidade de apresentarem as suas ideias num evento público.
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A “Gala de Jovens Cantores” é um projeto de âmbito local em formato de gala, sem prémios a
concurso, que se propõe a promover o desenvolvimento e afirmação dos talentos de uma nova
geração de intérpretes instrumentistas residentes no Concelho do Seixal. Realiza-se em junho.
Os “Concertos de Natal” desenvolvem-se em vários espaços públicos do Concelho, em todas as
freguesias, privilegiando as igrejas, com a participação de grupos corais do Concelho.
“Itinerâncias Culturais” é um projeto que pretende promover e divulgar a produção cultural
associativa nas suas várias vertentes (música, teatro, dança), através da criação de uma rede
associativa de espetáculos itinerantes entre as coletividades do Concelho, incluindo o incremento
da produção cultural das coletividades e associações.
“Autores da Nossa Terra” é uma iniciativa que consiste em sessões de promoção do livro e do
gosto pela leitura, promovendo os escritores de língua portuguesa, nomeadamente os naturais ou
residentes no Concelho do Seixal.
“Aprender a Contar Histórias” é um workshop de promoção e informação de técnicas de contar
histórias, bem como dos diferentes formatos de livros existentes no mercado e a sua adequação às
diferentes faixas etárias. Através de inscrição prévia, pais, encarregados de educação e educadores
são sensibilizados para a importância da leitura no desenvolvimento psíquico e social da criança e
adquirem técnicas para contar histórias.
“Cidades Invisíveis” é um concurso dirigido a estudantes dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e
secundário do Concelho, que tem como objetivo promover o espírito artístico e possibilitar a
construção de memórias gráficas de objetos recolhidos ou construídos a partir de visitas / passeios.
A produção de trabalhos pelas escolas decorre entre janeiro e abril e culmina na cerimónia de
entrega de prémios na Biblioteca Municipal.
A “Hora do Conto” consiste na leitura encenada e interativa de uma história, previamente
selecionada e preparada. Através de marcação prévia, as crianças entre os 4 e os 12 anos das
escolas, infantários e grupos estimulam o gosto pela leitura, ouvindo e participando dos contos.
Esta atividade é complementada por Ateliês, que têm por objetivo criar situações lúdicas e
pedagógicas a partir da leitura dos contos. Para além destes ateliês, são desenvolvidos ao longo do
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ano outros “Ateliês Temáticos”, com o objetivo de conhecer a origem de datas festivas, valorizar
estas datas e estimular a imaginação e expressão plástica.
“Dá-me Música” é um projeto que promove a aquisição das técnicas comunicacionais, informativas
e de expressão oral, junto dos alunos do ensino básico e secundário do Concelho, sendo uma
oportunidade para os participantes aprenderem a produzir emissões de rádio, associando este
meio à divulgação informativa e à difusão cultural. Cada escola é convidada a apresentar um guião
de um programa, com seleção de conteúdos informativos e musicais, e o grupo de locutores que a
vai representar.
Os “Desfiles de Carnaval” integram o Plano Educativo Municipal e são organizados pela Câmara
Municipal do Seixal e Juntas de Freguesia do Concelho, contando com a participação dos alunos do
ensino básico e crianças da educação pré-escolar do ensino público e do ensino particular, que
desfilam perante as suas famílias e restante comunidade, comemorando o Entrudo.
A “Feira dos Projetos Educativos” é um espaço de partilha da comunidade educativa municipal,
que consiste numa mostra de projetos da autarquia, escolas e agrupamentos de escolas, com o
objetivo de partilhar e dar a conhecer o trabalho desenvolvido e promover o convívio da
comunidade educativa e seus intervenientes.
As “Comemorações do Dia Mundial da Criança” assinalam a aprovação da Declaração dos Direitos
da Criança pela Assembleia Geral da ONU, e consistem num conjunto de atividades promovidas
pela Câmara Municipal do Seixal, juntas de freguesia e escolas do 1º ciclo e jardins-de-infância da
rede pública.
O “Mercado de Histórias” é uma feira de troca de livros para crianças e suas famílias, integrada nas
comemorações do Dia Mundial da Criança, incentivando a troca como partilha de recurso e forma
de renovar leituras e bibliotecas pessoais.
O “Livro em Festa” é desenvolvido através de uma feira do livro complementada com diversas
atividades ligadas à promoção do livro e da leitura, que contam com a participação de escritores de
vários âmbitos de leitura, com a realização de sessões de leitura encenada e ateliês, e ainda com
atividades de âmbito especificamente cultural.
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“Olhar os Livros com Olhos de Brincar” é um workshop para a promoção da importância da leitura
desde as mais tenras idades, dirigida a pais, encarregados de educação e educadores, com o
objetivo de sensibilizar os participantes para a importância da leitura no desenvolvimento psíquico
e social da criança.
“Vitória, Vitória … Não Acabou a História” são histórias contadas de viva voz pelas personagens,
num serão em que se visita a Biblioteca à luz de velas, numa atividade integrada nas
comemorações do Dia Internacional do Livro Infantil. Destina-se a crianças entre os 4 e os 12 anos e
suas famílias.
A “Estação do Livro” é uma iniciativa desenvolvida em parceria com as bibliotecas escolares do
Concelho. O projeto nasceu em 2002 tendo como ideia central a promoção da leitura e atividades
que promovam nos alunos o interesse por vários tipos de arte e conhecimento, dinamizando as
bibliotecas escolares, tornando-as num espaço de cultura e conhecimento, acessível a todos os
alunos das escolas. A iniciativa conta com um leque de atividades muito diversificado como visitas
de escritores, ateliês, workshops, entre outras. As atividades programadas são subordinadas ao
tema de cada ano, tendo de igual modo atenção aos currículos disciplinares. São desenvolvidas nas
escolas sob a orientação dos professores integrados no projeto e, numa perspetiva de interação
escolar e troca de conhecimentos e experiências.
“Teatro de Sombras” são ateliês de teatro compostos por duas partes: a primeira corresponde à
apresentação do conto ama e Sita”, da mitologia indiana, a segunda corresponde à criação de
pequenas dramatizações pelos participantes, recorrendo às técnicas de marioneta, linguagem
gestual e mímica. Mediante a marcação prévia de escolas do 2º, 3º ciclos e secundário e outros
grupos organizados, através da escrita ou adaptação de pequenas histórias recriam-se
dramatizações em teatros de sombras.
“Troca por Troca – Mercadinho de Brinquedos” é um projeto de troca de brinquedos em bom
estado, com o objetivo de incentivar a troca como forma de partilha, os hábitos de cidadania e
promoção de valores, como a solidariedade e a partilha, e a renovação de brinquedos pessoais. Ao
longo do ano, os brinquedos podem ser entregues na Biblioteca Municipal do Seixal e em dezembro
são levantados.
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“Fazedores de Histórias” são ateliês de exploração de textos relacionados com a reprodução e
recriação de personagens, ambientes/cenários e adereços/guarda-roupa e recriação de textos por
meio da escrita criativa, dirigidos a grupos mediante inscrição prévia para escolas (2º, 3º ciclos e
secundário) e outros grupos organizados. Têm como objetivo promover e explorar as técnicas
básicas da escrita criativa, estimular a produção artística dos jovens a partir da criação de
personagens, ambientes / cenários e guarda-roupa, procurando descobrir escritores, produtores,
aderecistas e cenógrafos.
“Uma Noite na Biblioteca” é uma iniciativa da Biblioteca Municipal do Seixal. Por uma noite, as
crianças entre os 8 e os 11 anos, acompanhadas por técnicos, participam em ateliês de escrita e
leitura criativa, descobrem os sons fantásticos da Biblioteca à noite e dorme ao som de histórias,
regressando a casa no dia seguinte.
“By Night – Serão na Biblioteca” consiste na realização de atividades recreativas e culturais que
possibilitem a vivência do imaginário fantástico e do espírito de Halloween e, simultaneamente,
promover a leitura. Destina-se a jovens entre os 13 e os 18 anos e tem lugar a 13 de outubro.
Durante todo o ano, e no horário de funcionamento, são realizadas visitas guiadas para públicos
diferenciados, com o objetivo de divulgar e promover o fundo documental da Biblioteca Municipal
do Seixal e contribuir para a inclusão e massificação da literacia digital.
As “Marchas Populares” das escolas são um projeto do Plano Educativo Municipal dinamizado no
final de cada ano letivo, assinalando o final do ano letivo, integrado nas Festas Populares de S.
Pedro. Os temas das marchas integram-se no projeto educativo da escola, abordam as tradições e
as histórias dos lugares e freguesias do concelho ou homenageiam os Santos Populares.
“Viver a Dança e o Teatro na Escola” é um projeto que sensibiliza os alunos para as artes de palco.
Na dança, aborda-se o desenvolvimento do movimento expressivo, a aquisição de noções sobre
aspetos coreográficos da cultura tradicional, trabalhados no contexto atual e a promoção do gosto
pela dança. No teatro, os trabalhos de expressão dramática, efetuados nas escolas, evoluem de
acordo com as aprendizagens e sugestões das crianças envolvidas. No final do ano letivo é
apresentado o resultado das oficinas de expressão dramática à comunidade.
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As “Festividades na Tabanka – Festa dos Povos” têm como objetivo promover e recriar uma
mostra musical, cultural e gastronómica que reflita a multiculturalidade dos residentes no Bairro da
Quinta da Princesa. A iniciativa decorre durante dois dias, no âmbito das Comemorações da
Independência de Cabo Verde, e caracteriza-se por uma cerimónia religiosa e mostras de
gastronomia tradicional e de atuações musicais e de dança.
Implementado nas escolas do Concelho do Seixal desde 1998, o “Curso Regular Toca a Rufar” é
uma resposta na formação dos jovens do ensino básico na área das artes, tornando-se um projeto
com dimensão nacional, conhecido internacionalmente. Através da aprendizagem de ritmos
tradicionais e da percussão, o curso, dirigido a alunos do 1º, 2º e 3º ciclos, contribui para a
aquisição de noções de trabalho em equipa, coordenação coletiva e valorização individual.
O “Festival Internacional SeixalJazz” acontece desde 1996 na freguesia do Seixal, sendo
considerado um dos mais emblemáticos festivais deste género em Portugal. Paralelamente, o
festival organiza um programa habitual de atividades com exposições, workshops, feiras e
concertos didáticos. No âmbito do SeixalJazz surge o projeto “SeixalJazz Vai à Escola”. Os objetivos
deste projeto são a divulgação do jazz na sua histórica, influências e estilos e formar novos públicos,
promovendo ações de introdução do jazz dirigidas aos alunos das escolas do concelho. Este projeto
pretende proporcionar momentos lúdicos e pedagógicos, num espaço onde se aprende a brincar.
O “Festival de Teatro do Seixal” é um evento abrangente que acolhe atores e grupos consagrados,
bem como grupos amadores do concelho que contem já com uma vasta carreira artística. Os
espetáculos percorrem os palcos do Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal e das
coletividades de cultura e recreio do concelho e são, na sua maioria, gratuitos.
A “Mostra Cultural Associativa” é uma iniciativa com organização da autarquia e da Associação das
Coletividades do Concelho do Seixal que decorre no Auditório Municipal do Seixal. Pretende
mostrar o que é realizado pelos movimentos associativos do concelho na área da cultura através
das exposições, dança, música, teatro e poesia, da responsabilidade do movimento associativo.
O projeto “Noites de Fado do S. Vicente” é um importante contributo na divulgação dos fadistas
amadores e fados originais de autores do Concelho, bem como uma oportunidade de descobrir
novas vozes. Os objetivos desta iniciativa são a promoção da ocupação dos tempos livres de forma
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pedagógica, o convívio entre munícipes, fomento pelo gosto do fado e incentivo à participação dos
munícipes no movimento cultural concelhio.
O projeto “Seixal World Music” decorre em vários palcos do Concelho, com interpretação de
grupos estrangeiros e nacionais. O projeto pretende promover a tolerância, o entendimento e o
conhecimento entre os povos, através da música, uma expressão cultural imemorial e comum a
toda a humanidade.
9.3. O Desporto no Município do Seixal
A Democratização da Prática Desportiva, subjacente à política desportiva municipal, baseia-se no
conceito de "Desporto para Todos", formulado pelo Conselho da Europa, e traduz-se na
necessidade de criar condições para assegurar a participação de toda a comunidade no Projeto
Desportivo Municipal, seja qual for o seu grupo social, nível etário, nível competitivo, incluindo
nestes os agentes desportivos.
Com a elaboração da Carta Desportiva do Seixal pretendeu-se dispor de um estudo que assume
um papel estratégico, quer ao nível do ordenamento do território, quer ao nível do
desenvolvimento sustentável do Município, implementando-se como uma ferramenta de gestão e
planeamento municipal do processo global de desenvolvimento do Desporto. Pretende-se também
que, no conjunto dos vários temas que compõem a Carta Desportiva do Seixal, o desporto seja
encarado nas suas diversas aceções, tendo em conta, para além da componente de competição e
obtenção de resultados, a formação dos jovens, a ocupação e tempos livres e o lazer, assim como
os diferentes interesses de grupos específicos da população.
O Plano Municipal de Desenvolvimento Desportivo do Concelho do Seixal (PMDDCS) desempenha
uma função integradora, coordenadora e orientadora da ação a desenvolver na área desportiva, e
estrutura a operacionalização de um processo estratégico de ação que, sendo sistematicamente
monitorizada e avaliada, procura garantir coerência, eficácia e a adequação das estratégias setoriais
utilizadas às características da realidade e às necessidades das populações. Define as respostas
tecnicamente adequadas às diferentes necessidades que, respeitando os princípios orientadores,
procurem garantir a coerência das ações e a rentabilidade dos recursos, humanos e materiais.
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O PMDDCS vai buscar à Carta Desportiva elementos essenciais de formulação de propostas de
solução para os diversos problemas e carência detetadas, fundamentando as escolhas feitas numa
visão objetiva e segura, constituindo um elemento essencial para a estruturação da “cidade
sustentada”.
9.3.1. Equipamentos Desportivos de Gestão Municipal
Nas últimas décadas a CMS tem construído e apoiado a construção e a beneficiação de
equipamentos desportivos no Concelho. Grande parte do investimento tem tido como destinatários
os clubes e associações desportivas com a finalidade de criar as condições indispensáveis para o
desenvolvimento dos projetos desportivos do movimento associativo.
No entanto, e sem deixar de dar continuidade ao projeto deste tipo de apoio, a CMS tem, também,
vindo a implementar um conjunto de investimentos em Equipamentos Desportivos, com a
finalidade de dotar o Concelho de instalações desportivas, modernas e funcionais colocadas ao
serviço da população, com o objetivo de prestar um serviço público de qualidade na área do
desporto, quer dirigindo a oferta a todos os utentes de uma maneira geral, quer promovendo
projetos para determinado público específico (caso dos projetos para as crianças do 1º Ciclo do
Ensino Básico e dos projetos dirigidos aos mais idosos). Para responder as estas e outras
finalidades, como seja o apoio na área da competição desportiva, existem no Concelho do Seixal
um conjunto de EDM de considerável dimensão e características polidesportivas como são: os
Pavilhões Municipais do Alto do Moinho e da Torre da Marinha, as Piscinas Municipais de Amora e
Corroios, o Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento, o Parque Desportivo Municipal da
Verdizela e o Parque Municipal do Serrado, a que acresce o aproveitamento das condições naturais
da Baía do Seixal e a sua área envolvente.
Ainda, a CMS estabeleceu com o Ministério da Educação (ME) um protocolo de parceria para a
construção dos Pavilhões Desportivos Escolares das Escolas: E.S. Manuel Cargaleiro (Amora), E.S.
Alfredo dos Reis Silveira (Arrentela), EB2/3 Pedro Eanes Lobato (Amora), e EB2/3 António Augusto
Louro (Arrentela), os quais estão a ser geridos pela Câmara Municipal, assegurando as atividades
letivas de Educação Física e de Desporto Escolar. A Câmara Municipal disponibiliza gratuitamente
estes equipamentos para utilização pelo movimento associativo do Concelho para desenvolvimento
das suas atividades (incluindo jogos oficiais aos fins-de-semana).
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Assim, em 2017 existem 18 equipamentos de gestão municipal destinados à prática desportiva: 5
Polidesportivos Municipais, 4 Pavilhões Desportivos Escolares, 2 Pavilhões Municipais, 2 Piscinas
Municipais, 1 Complexo Municipal de Atletismo, 2 Parques Desportivos, 1 Pista Municipal de
Aeromodelismo e 1 Estádio Municipal.

QUADRO 9.3.1 – EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS DO CONCELHO DO SEIXAL DE GESTÃO MUNICIPAL EM 2017
Equipamento

Freguesia

Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento - Cruz de Pau

Amora

Parque Desportivo Municipal da Verdizela

Amora

Parque Municipal da Quinta do Serrado

Amora

Pavilhão Desportivo Escolar Alfredo dos Reis Silveira

UFSAAPP

Pavilhão Desportivo Escolar António Augusto Louro

Arrentela

Pavilhão Desportivo Escolar Manuel Cargaleiro

Amora

Pavilhão Desportivo Escolar Pedro Eanes Lobato

Amora

Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

UFSAAPP

Pavilhão Municipal do Alto do Moinho

Corroios

Piscina Municipal de Amora - Cruz de Pau

Amora

Piscina Municipal de Corroios - Santa Marta do Pinhal

Corroios

Pista Municipal de Aeromodelismo - Santa Marta do Pinhal

Corroios

Polidesportivo Municipal Azinhaga do Roque - Fogueteiro

Amora

Polidesportivo Municipal da Quinta da Medideira - Amora

Amora

Polidesportivo Municipal Quinta Carlos Augusto - Vale da Romeira

UFSAAPP

Polidesportivo Municipal Quinta do Bacelinho / Bairro Manuel André

UFSAAPP

Polidesportivo Municipal Soeiro Pereira Gomes - Amora

Amora

Estádio Municipal do Seixal

UFSAAPP

Fonte: Carta Desportiva do Seixal.

Na distribuição dos equipamentos pelo território emerge o facto de existirem freguesias do
Concelho que não estão dotadas deste tipo de infraestruturas. Na distribuição dos equipamentos,
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as freguesias com maior número de infraestruturas são as freguesias de Amora com 9
equipamentos, UFSAAPP com 5 equipamentos e Corroios com 2 equipamentos. Apesar da União de
Freguesias de Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires apresentar 5 equipamentos, todos eles se
localizam na antiga freguesia de Arrentela. Assim, as antigas freguesias de Aldeia de Paio Pires e
Seixal e a freguesia de Fernão Ferro são as que apresentam mais lacunas, não contabilizando
nenhum equipamento.

GRÁFICO 9.3.1 – PROPORÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS DO CONCELHO DO SEIXAL POR FREGUESIA EM 2017

Fernão Ferro; 0; 0%
Corroios; 3; 18%

UFSAAPP; 0; 0%

Outro; 5; 29%

Arrentela; 5;
29%

Amora; 9; 53%

Seixal; 0; 0%

Aldeia de
Paio Pires;
0; 0%

Fonte: Carta Desportiva do Seixal.

9.3.2. Projetos Desportivos
1. Projetos para Grupos Específicos da População:
O Projeto de Apoio à Educação Física no 1.º Ciclo do Ensino Básico é um dos projetos dinamizado
junto das escolas com o objetivo de sensibilizar e garantir o trabalho curricular do Programa
Nacional de Expressão e Educação Físico-Motora, promovendo e apoiando a participação de
professores e alunos em atividades físicas e desportivas. Uma aposta no futuro que promove o
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desenvolvimento global das suas capacidades a nível físico, intelectual, social e emocional,
favorecendo um crescimento saudável e harmonioso. Os subprojetos integrantes são:
− Apoio pedagógico aos professores, através do auxílio de técnicos da autarquia que
transmitem aos professores os conhecimentos práticos necessários para a realização das
suas aulas de educação física;
− Intercâmbio escolar e abertura da escola à comunidade (convívio interescolas e de
freguesia)
− Ensino da Natação (área curricular definida no Programa Nacional de Expressão Educação
Físicomotora):
o Programa Primeiras Braçadas destinado a crianças do ensino básico, visa
providenciar aulas de natação nas piscinas municipais, procurando que a criança
domine o meio aquático e conquiste processos de deslocação coordenada dentro de
água;
o Patinhos na Água direcionado a crianças do ensino pré-escolar e inclui aulas de
adaptação ao meio aquático nas piscinas municipais. Procura familiarizar as crianças
com o meio aquático através de atividades lúdicas.
− Primeiras Corridas direcionado a crianças dos 1º e 2º anos de escolaridade, através da
realização de exercícios de deslocamentos, equilíbrios, perícias, manipulações e jogos no
Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento.
O Projeto de Apoio ao Desporto Escolar nas Escolas dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e
Secundário, inserido no Plano Municipal de Desenvolvimento Desportivo do Concelho do Seixal,
pretende estabelecer parcerias de ação para que o desporto escolar se integre na dinâmica do
desenvolvimento desportivo do Concelho do Seixal.
Enquadrado no Plano Municipal de Desenvolvimento Desportivo, o projeto “Seixalíada Escolar”
tenta responder às suas Finalidades e Princípios de Ação destacando-se:
− Promover uma intensa relação com o Sistema Educativo, considerando, em especial o que diz
respeito ao 1º Ciclo do Ensino Básico e ao Desporto Escolar, que se trata de um fator decisivo
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para o processo de desenvolvimento desportivo do concelho, mas também uma forma de
responder a problemas específicos criados pelo desenvolvimento global das crianças e dos
jovens de acordo com o conceito de integração integral.
− Responder às necessidades da educação integral das crianças, considerando que a prática
sistemática da educação física e a atividade desportiva praticada precocemente, constituem
fatores fundamentais para o desenvolvimento completo do ser humano em crescimento.
Tem-se em vista, nomeadamente, o aperfeiçoamento e expressão plena das capacidades
motoras, a contribuição para a socialização do indivíduo, a criação de hábitos de vida
salutares, visando em especial, a prevenção de um vasto leque de doenças, a manutenção da
saúde e a criação de hábitos de prática que perdurem para toda a vida.
O Seixal Férias – Férias Desportivas visa apoiar o movimento associativo e outras entidades
parceiras no desempenho de uma importante função social, criando condições para que as crianças
e jovens tenham acesso a atividades educativas durante o seu tempo livre, no período das férias
escolares (Páscoa, Natal e férias de Verão). O que se pretende é promover a realização de
atividades enriquecedoras da experiência pessoal dos jovens e potenciadoras da criação de hábitos
saudáveis, veicular conhecimentos em diversas áreas, da cultura ao desporto, e fomentar a criação
de laços de amizade entre os participantes. As iniciativas são propostas à autarquia por escolas,
associações de pais, organizações juvenis, associações de cultura e recreio e coletividades
desportivas, bem como pelos serviços municipais que integram o grupo de trabalho deste projeto.
Portugal tem uma percentagem de sedentarismo elevada, principalmente quando referente aos
séniores. Este é um número difícil de diminuir dada a dificuldade em ultrapassar hábitos de vida
sedentários praticados pelos séniores durante toda a sua vida. O Projeto Desporto SéniorPrograma Continuar procura, desta forma, em conjunto com as instituições de idosos do concelho,
alterar hábitos de vida e levar a população sénior à prática regular da atividade física, na perspetiva
de contribuir para melhorar a sua qualidade de vida, promover a sua integração social e elevar os
seus níveis de saúde. O que se pretende é promover a adesão do maior número possível de idosos
e reformados à prática das atividades físico-desportivas, procurando também esclarecê-los acerca
dos benefícios que elas proporcionam, nomeadamente na prevenção de determinadas doenças,
contribuindo para a melhoria do bem-estar, aumentar a confiança e autoestima desta população,
procurando contribuir para um envelhecimento ativo com qualidade de vida.
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A formação desportiva das crianças e jovens é uma das áreas de intervenção desportiva de maior
importância devendo, esta ser iniciada nas escolas, em todos os níveis de ensino de acordo com os
programas oficiais em vigor. Estando cientificamente provado que as crianças e jovens necessitam
de, pelo menos, uma hora de atividade física desportiva diária, sabe-se que as ações das escolas
não são suficientes, mesmo quando desempenhada da forma mais adequada. O Projeto Escolas de
Desporto pretende, assim, promover a formação desportiva das crianças e jovens, com o objetivo
de consolidar a base da prática e garantir a correção dos processos educativos utilizados.
Desporto para a População com Deficiência: este projeto pretende promover o alargamento da
prática desportiva à população com deficiência e a inclusão das instituições/associações/clubes e
dos seus clientes/utentes/atletas, na dinâmica desportiva municipal, através da criação de um
conjunto de esforços de várias entidades públicas e privadas, promovendo a utilização dos recursos
desportivos e recreativos existentes, com a finalidade de viabilizar um plano de alcance social,
desenvolvendo o apoio a esta população específica. Tem como valor a igualdade de oportunidades,
a melhoria da qualidade de vida e bem-estar, a prática desportiva regular e o convívio a
socialização. Reveste-se, acentuadamente, de um caráter socia e desportivo, tendo em
consideração a sua população alvo se integra, claramente, no Plano Municipal de Desenvolvimento
Desportivo do Concelho do Seixal.
O Projeto Jovens Esperanças pretende promover a melhoria qualitativa da prática desportiva dos
jovens mais dotados, possibilitar a expressão máxima das suas capacidades e contribuir para
afirmar o valor desportivo do concelho. Contudo as autarquias locais apresentam grandes
dificuldades em participar no desporto de alta competição, tendo em conta a exigência de meios
avultados para garantir o aperfeiçoamento e a especialização mais elevada aos atletas e
treinadores que a ela se dedicam. Muitas vezes os jovens atletas que apresentam capacidades
excecionais nas diferentes secções desportivas dos clubes, mas acabam por sofrer pela falta de
investimento no seu esforço.
O Projeto de Desporto para Jovens Trabalhadores visa desenvolver esforços, em conjunto com os
sindicatos e empresas do concelho, com o objetivo de alterar hábitos de vida, visando a criação de
condições para a prática desportiva dos jovens trabalhadores. Muitas vezes os jovens têm
dificuldades em praticar atividades desportivas, dada a atitude seletiva dos clubes em que se
inserem. O trabalho a desenvolver nesta área assume uma importância específica no interior do
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PMDDCS, integrando, para além da criação de estruturas práticas, processos de responsabilização
voluntária que podem contribuir para a formação da cidadania, para a renovação futura dos
dirigentes desportivos e o reforço do associativismo desportivo.
Projeto Mulheres em Movimento pretende promover a adesão das mulheres à prática da atividade
físico-desportiva, lutar contra o sedentarismo, a obesidade e outras doenças numa perspetiva de
democratização básica do desporto. Este projeto procura, por um lado, esclarecer as mulheres
sobre os riscos que correm por levarem uma vida sedentária, apesar da atividade diária que
desenvolvem e por outro, contribuir para a afirmação pessoal e social da mulher através do
desempenho de tarefas e atividades socialmente participativas, ao mesmo tempo que pretende
prevenir os efeitos causados pelo stresse diário, na sequência da acumulação de tarefas e
responsabilidades em casa e no desempenho profissional.
A integração social da população que habita bairros sociais, que é constituída em grande parte por
minorias étnicas, faz-se, antes de tudo através de um conjunto de medidas de carácter social,
económico e cultural. É facto comprovado que o desporto pode fornecer uma contribuição para a
resolução deste problema. Projeto Jogos Desportivos Interculturais e Ação nos Bairros visa a
dinamização da atividade desportiva nos bairros, incentivando a adesão das populações à prática
desportiva, promovendo a integração social das minorias étnicas e a prevenção da marginalização
dos jovens. O projeto promove o aparecimento de uma dinâmica social que vise contribuir para a
isenção e a participação dos elementos constituintes das diferentes etnias, num processo interno
de desenvolvimento de práticas desportivas que, em simultâneo, crie uma dinâmica aberta e
motivadora da participação externa de todos os grupos interessados.
2. Projetos de Desenvolvimento de Dezasseis Modalidades Desportivas
Têm como visão estratégica contribuir para melhorar a organização de cada uma das 16
modalidades desportivas abrangidas, de forma a rentabilizar os meios e os esforços realizados, com
o objetivo de melhorar quantitativa e qualitativamente a prática desportiva. Os projetos de
desenvolvimento das modalidades desportivas constituem um instrumento fundamental para o
progresso do desporto dentro do Concelho do Seixal. Naturalmente a elaboração de cada projeto
de modalidade deve estar integrada no interior do quadro global que se define para o
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desenvolvimento desportivo do Concelho, se se desejar a contribuição ativa da câmara municipal.
Incorporados estão os subprojectos de desenvolvimento de:
− Atletismo promove a prática generalizada do atletismo nas diferentes camadas etárias da
população e rentabiliza o Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento, colocando-o
ao serviço de várias instituições.
− Atividades Aquáticas pretende maximizar a utilização das piscinas municipais contribuindo
para a melhoria da saúde da população e para o desenvolvimento desportivo na área da
natação.
− Atividades Gímnicas têm-se revelado como uma das modalidades mais praticadas no
Concelho, facto que advém do trabalho realizado pela coletividades, com o apoio e
investimento da Câmara Municipal do Seixal. Estas reúnem um conjunto diversificado de
disciplinas, praticadas nas vertentes formação, manutenção da condição física e
competição, aprimorando o desenvolvimento das capacidades motoras e cognitivas do
individuo. Contribuem ainda para a manutenção de hábitos de vida saudável, de forma a
garantir uma melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e rentabilizam os pavilhões
municipais, frequentemente utilizados para a organização de torneios e saraus gímnicos;
− Andebol promove a prática do andebol entre as camadas jovens e adultas da população;
− Artes Marciais conjugam esforços, em parcerias com as instituições, nas múltiplas
disciplinas existentes, com o objetivo de tornar mais expressivo o desenvolvimento destas
atividades dentro do concelho;
− Basquetebol promove esforços para alargar a prática do basquetebol entre a juventude;
− Canoagem visa explorar as potencialidades da prática da canoagem na Baia do Seixal e
apoiar a ação coordenada dos diferentes clubes que a desenvolvem. Uma relação próxima
com as escolas será a base da dinâmica inerente, seja na implementação de iniciativas, seja
aproximando-as às coletividades do Concelho, com a modalidade. As iniciativas dinamizadas
são abertas à participação da população em geral, passando também, por populações
específicas, até à vertente competitiva para atletas federados;
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− Ciclismo e Cicloturismo contribuem para tornar popular o uso da bicicleta, como meio de
prática desportiva, como atividade recreativa e de manutenção da forma física, bem como
apoiar a atividade desportiva na modalidade de ciclismo;
− As Danças, quaisquer que elas sejam, revelam-se como uma das modalidades mais atrativas
da atualidade, reunindo um conjunto diversificado de vários tipos de dança, que
possibilitam a sua prática, quer numa dimensão educativa, de lazer, e/ou como forma de
integração social. a dança tem a capacidade de mobilizar um grande n.º de munícipes e
rentabilizar as coletividades com palco, que frequentemente acolhem os diversos
espetáculos dinamizados ao longo do ano;
− Desportos de Aventura e Ar Livre promovem a prática dos desportos de aventura entre a
população do Concelho, em estreita proximidade com as coletividades e com as escolas,
nomeadamente as do 2º, 3º ciclos e secundário;
− Futebol promove a melhoria qualitativa da prática já existente, dando especial atenção à
formação das camadas jovens, bem como potenciar através desta modalidade a prática
generalizada da atividade física;
− Jogos Tradicionais pretendem apoiar a prática de atividades lúdicas tradicionais que fazem
parte do património histórico imaterial e que contribuem para a preservação da identidade
cultural do concelho;
− Ténis de Campo visa apoiar a prática entre os jovens e a coordenação das iniciativas já
existentes;
− Ténis de Mesa visa apoiar a prática nas diferentes camadas etárias da população em
parceria com os clubes na coordenação e promoção de iniciativa, com o objetivo de tornar
mais expressivo o desenvolvimento da modalidade no Concelho;
− Voleibol: o Projeto de Desenvolvimento do Voleibol, inserido no Plano Municipal de
Desenvolvimento Desportivo do Concelho do Seixal, pretende estabelecer parcerias de ação
e dar resposta a um conjunto de objetivos, através da operacionalização e implementação
de várias estratégias definidas para os alcançar;
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− Xadrez promove a prática generalizada do xadrez, como modalidades especialmente útil
para o preenchimento do tempo livre de forma ativa, como fator de desenvolvimento
intelectual entre as crianças e os jovens e como processo de manutenção de capacidades
mentais entre a população adulta e mais idosa.
3. Projetos de Animação Global
Referem-se à intenção de criar momentos, formas de atividades e informação motivante, dirigidos
à população, para que estas adiram às atividades e aos eventos especiais. Todos os eventos são
destinados a influenciar os participantes do reconhecimento que a atividade físico-desportiva
constitui na prática que promove a qualidade de vida e que pode proporcionar o prazer de uma
agradável convívio. A caracterização destes projetos não é uniforme e não se refere exclusivamente
à prática em si, mas ao lançamento de campanhas de esclarecimento generalizado sobre os
benefícios da prática sistemática das atividades físico-desportivas e sobre as vantagens individuais e
sociais da mudança de hábitos de vida.
Organizado há mais de 30 anos pelos clubes populares do concelho, o Projeto Seixalíada tem-se
afirmado como fator de desenvolvimento desportivo integrado, enriquecendo-se com novas
modalidades, dinamizando os espaços desportivos e contribuindo decisivamente para a
mobilização dos munícipes para a prática desportiva. Em parceria com as autarquias locais, a
Seixalíada tem como objetivo criar um quadro competitivo alargado, contribuindo para a
democratização da prática desportiva e a afirmação do concelho, a decorrer entre os meses de
setembro e outubro.
Os Jogos do Seixal são uma grande manifestação de desporto popular que se realiza no Concelho,
durante todo o ano. Têm por objetivo criar estímulos, estruturas e enquadramentos capazes de
promover a progressiva alteração dos hábitos de vida sedentária da população. Os Jogos do Seixal
exprimem-se através de formas de animação adaptadas às motivações e capacidades de cada
participante, da resposta dada às necessidades de cada um, de forma a demonstrar vantagens da
prática regular das diferentes atividades físico-desportivas e a motivar os participantes para a
realizarem individualmente ou em grupo. Além das modalidades desportivas e atividades de
natureza competitiva, os Jogos do Seixal proporcionam momentos de animação, experimentação,
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exibição e de ocupação dos tempos livres. Este projeto é organizado/dinamizado pela CMS, em
estreita colaboração com as juntas de freguesia e movimento associativo.
A Baia do Seixal, para além da sua beleza natural, possui grandes potencialidades como local de
prática desportiva sob as mais variadas formas. O Projeto de Animação da Baia do Seixal visa a
valorização de um recurso natural por excelência e a sua rentabilização enquanto fator de
desenvolvimento desportivo e de fruição ativa do tempo livre.
Projeto Movimento e Saúde: de acordo com o Plano de Desenvolvimento Desportivo do Concelho
do Seixal, pretende-se que este projeto se constitua como um conjunto de ações, coordenação de
esforços, criação de estruturas humanas e materiais, utilização de recursos humanos, lançamento
de iniciativas dinamizadoras da participação dos munícipes do Concelho do seixal, para que um n.º
cada vez mais alargado da população, se dedique à prática regular da atividade física (formal e
informal). A Câmara Municipal do Seixal preocupa-se há vários anos com este problema, colocando
em prática soluções inovadores, como a Seixalíada e os Jogos do Seixal. Este é um projeto que
integra todas as iniciativas desenvolvidas no Concelho, que promovam a atividade física como
combate ao sedentarismo e melhoria da qualidade de vida e, que poderá, desenvolver-se a par com
os serviços da área da saúde da CMS, assim como com as entidades externas públicas e privadas
que focam a sua ação no apoio e acompanhamento à população, nos cuidados de saúde primários.
O resultado dos últimos anos tem sido a promoção e o apoio ao desenvolvimento das caminhadas,
que levou à criação de várias secções desta modalidade nos clubes de associações do Município.
O Projeto “Áreas de Participação” visa criar estruturas de animação da Comunidade para fomentar
e encorajar a adesão popular à prática da atividade física regular, em locais adequados para acolher
a realização de atividades de animação desportiva e de manutenção, espalhados pelo Município
(jardins, parques, ruas…).
4. Projetos para a Promoção da Participação da Comunidade no Planeamento do
Desenvolvimento Desportivo Local
Estes projetos visam a criação de estruturas de participação representativas da população com o
objetivo de possibilitar a análise crítica do PMDDCS e recolher opiniões e sugestões de melhoria:
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O Conselho Desportivo Municipal (CDM) é a estrutura integradora de todas as entidades do
Concelho que têm a ver direta ou indiretamente com o processo de desenvolvimento desportivo,
com funções consultivas em relação à CMS, com capacidade para emitir pareceres, opiniões e
sugestões de correção e melhoria da ação desenvolvida na área do desporto.
As Comissões Desportivas de Freguesias (CDF) são estruturas de participação que coordenam a
atividade física da freguesia, pelos diferentes intervenientes na ação desportiva, com o objetivo de
promover o desenvolvimento local do desporto. Nelas têm assento os representantes da
coletividades da respetiva freguesia, da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal do Seixal,
nomeadamente o técnico de freguesia da Divisão de Desporto para tal designado.
As Comissões Técnicas de Modalidade (CTM) são estruturas de participação popular que analisam
e estudam as condicionantes de desenvolvimento da modalidade e formulam propostas de ação. O
planeamento de toda a ação a desenvolver é também alvo de análise. Dela fazem parte os
representantes das secções da modalidade, das coletividades que a englobam e o respetivo técnico
da Divisão de Desporto responsável pelo projeto de modalidade.
5. Projetos Estruturantes da Ação dos Agentes Desportivos (PEAAD)
O Projeto de Apoio ao Movimento Associativo tem como finalidade essencial fornecer apoio às
associações, com vista à resolução dos seus inúmeros problemas e dificuldades quotidianas,
relativamente à estruturação financeira, à organização contabilística e à obtenção de apoios para
projetos específicos de reconhecido valor social. Tem, também, como objetivo esclarecer as
dúvidas que se coloquem aos dirigentes associativos, do ponto de vista da informação jurídica
necessária à prossecução dos seus fins e projetos nas diferentes áreas. Também, através do seu
plano de formação, desenvolve esforços no sentido de concretizar a contínua valorização e
formação dos dirigentes associativos.
Os Projetos de Formação de Agentes Desportivos têm como finalidade promover a formação
enquanto um dos pilares centrais do processo de desenvolvimento sustentado da prática da
atividade físico-desportiva.
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O Projeto “Movimento de Animadores Voluntários” (MAV) visa a organização dos animadores
desportivos voluntários que atuam no Concelho do Seixal, com o objetivo de construir uma
estrutura associativa com voz ativa no desenvolvimento desportivo.
6. Projetos de Ação que Asseguram a Monitorização e Avaliação do Processo de Desenvolvimento
Desportivo no Concelho
O Observatório do Desporto do Concelho do Seixal visa recolher, tratar e registar toda a dinâmica
desportiva do concelho, a fim de que a definição de objetivos, estratégias de ação e processos de
avaliação assentem no conhecimento atualizado da evolução das atividades físico-desportivas
realizadas no Município.
7. Projetos de Afirmação e Projeção do Concelho do Seixal a Nível Nacional
O Projeto Grandes Eventos Desportivos tem como finalidade expressar o valor desportivo
municipal e a afirmação do Concelho no contexto nacional, através da realização de eventos que
assumem especial relevo e que têm como objetivos motivar a participação de atletas e dirigentes e
projetar o Concelho a nível nacional.
8. Projetos de Desenvolvimento Desportivo das Freguesias
Contribuem para melhorar a organização desportiva, de forma global, e rentabilizar os meios e os
esforços realizados para melhorar de forma quantitativa e qualitativa a prática desportiva nas
freguesias do Concelho, coordenando, articulando e potenciando toda a ação dos vários projetos
que integram o Plano Municipal de Desenvolvimento Desportivo do Concelho.
9.4. O Turismo no Município do Seixal
O Município do Seixal apresenta uma localização geostratégica de enorme relevância na Península
de Setúbal e na Área Metropolitana de Lisboa.
A oferta de equipamentos e atividades culturais, desportivas e de lazer são diversas, permitindo aos
que aqui habitam, trabalham ou visitam o Seixal possam usufruir e diversificar a utilização dos seus
tempos livres. A aposta turística no Município do Seixal recai, sobretudo, nas vertentes ambientais,
históricas e gastronómicas.
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Do ponto de vista turístico, o principal mercado do Concelho situava-se ao nível nacional,
nomeadamente residentes da Área Metropolitana de Lisboa. Apesar do mercado externo ser pouco
expressivo, tem havido ao longo dos últimos anos um aumento no número de turistas a visitar o
Concelho. As nacionalidades que mais contribuem para este aumento são: Franceses, Ingleses e
Espanhóis, e desde 2001, Alemães.
9.4.1. Equipamentos de Interesse Turístico no Município do Seixal
O Município do Seixal tem um Posto Municipal de Turismo, edificado na antiga Escola Conde
Ferreira, como espaço de apoio aos nautas e turistas que visitem o Seixal, para além de tratar da
informação turística do Concelho.
A Estação Náutica da Baía do Seixal está em fase de desenvolvimento e tem como objetivo
constituir uma rede de apoio e oferecer um conjunto de serviços aos nautas visitantes e locais, com
melhores condições de acostagem e de fundeadouro na baía. Este equipamento está integrado no
projeto de Valorização da Baía do Seixal e pretende dinamizar a náutica de recreio, em conjunto
com os núcleos urbanos antigos do concelho. Os nautas e interessados nas atividades ligadas à
água têm ao seu dispor ao longo de todo o ano várias iniciativas relacionadas com o meio aquático.
QUADRO 9.4.1 – EQUIPAMENTOS NÁUTICOS DO MUNICÍPIO DO SEIXAL EM 2017
Equipamento Náutico

Descrição

Fundeadouro Municipal - NNRS

Situado no Núcleo de Náutica de Recreio do Seixal, dispõe de 43 lugares de amarração
para embarcações de recreio até 15 metros

Cais de Acostagem Municipal - NNRS

Situado no Núcleo de Náutica de Recreio do Seixal, tem cerca de 140 metros de zona de
acostagem

Zonas de Colocação de Poitas - NNRS e de
Amora e Pólo Náutico de Arrentela

Núcleo de Náutica de Recreio do Seixal e Pólo Aquático de Arrentela, com capacidade até
127 poitas para embarcações de recreio e 20 embarcações de pesca.

Rampa de Alagem - NNRS

Situada no Núcleo de Náutica de Recreio do Seixal, acostada à ponte-cais para o acesso a
embarcações de recreio e desportivas de pequeno porte

Cais de Acostagem para Atividade Piscatória
Local NNRS

Situado no Núcleo de Náutica de Recreio do Seixal, tem cerca de 40 metros de
comprimento para acostagem de ambos os lados, para embarcações de pesca.

Fonte: Gabinete de Desenvolvimento Económico e Turismo, 2017

No verão de 2017 foi instalado no Município, pela primeira vez, o Fun Splash Seixal, um parque
aquático sazonal com atrações e animações instalado junto à estação fluvial da Transtejo, no Seixal.
O parque aquático tem quatro áreas principais: Kids, Lounge, Street Food e Aqua Fun. Na área Kids
está disponível um Splash Pad, uma área colorida onde as crianças podem brincar nos escorregas,
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jatos de água, chuveiros, mini piscinas, entre outros divertimentos. As duas grandes piscinas são a
atração da área Aqua Fun, uma para nadar, outra para divertimento, onde existem obstáculos
insufláveis e jogos com alguma competição, bem como bolas gigantes para toda a família. A zona
Lounge é um espaço para toda a família, de descanso com sombra, música e animação e o Street
Food, um espaço com modernas rulotes com comida e bebida.
Criado em 1982, o Ecomuseu Municipal do Seixal, já referido nos subcapítulos 9.2.1.
“Equipamentos Culturais do Concelho do Seixal” e 9.2.2. “Projetos, Iniciativas e Eventos Culturais”,
é uma unidade orgânica da CMS que tem por missão investigar, conservar, documentar,
interpretar, valorizar e difundir testemunhos do homem e do meio, reportados ao território e à
população do concelho, com vista a contribuir para a construção e a transmissão das memórias
sociais e para um desenvolvimento local sustentável.
O EMS tem uma estrutura territorial descentralizada integrando cinco núcleos museológicos, três
extensões e três embarcações tradicionais. No entanto, nem todas estas estruturas se encontram
abertas ao público, apresentando acesso condicionado: a Quinta da Trindade, a Olaria Romana, a
Fábrica da Pólvora e a Quinta de São Pedro. Encontra-se aberto ao público a Mundet, o Núcleo
Naval, Embarcações do Tejo, Moinho de Maré e a Tipografia Popular do Seixal.
QUADRO 9.4.2 – EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO DO SEIXAL EM 2017

Acesso Condicionado

Equipamentos
Quinta da Trindade
Olaria Romana
Fábrica da Pólvora
Quinta de São Pedro

Aberto ao Público

Mundet
Núcleo Naval
Embarcações do Tejo
Moinho de Maré
Tipografia Popular do Seixal

Fonte: Gabinete de Desenvolvimento Económico e Turismo, 2017

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
REDE SOCIAL DO SEIXAL
MAIO 2018

32

DIAGNÓSTICO SOCIAL DO SEIXAL
“SEIXAL À LUPA” – 1ª REVISÃO

Equipamentos Abertos ao público:
Em 1905, estabeleceu-se no Seixal a firma L. Mundet & Sons, que se tornaria a maior empresa do
sector corticeiro da margem sul, do país e durante algum tempo do mundo. Esta fábrica, para além
da sua importância em termos industriais e comerciais, desempenhou um papel inovador com a
sua política social. A partir do início da década de 1960, agravam-se alguns sinais de crise e recessão
económica e financeira da empresa, que já vinham da década anterior, devido, entre outros
fatores, a sucessivas crises corticeiras. Em 1996 foi adquirida pela Câmara Municipal do Seixal.
A Mundet apresenta-se hoje como um lugar carregado de história e de vida de algumas gerações
de seixalenses. Os edifícios das Caldeiras Babcock & Wilcox e das Caldeiras de Cozer foram
musealizados e têm patentes exposições sobre o património industrial do Concelho do Seixal.
O Núcleo Naval do Ecomuseu do Seixal apresenta uma exposição de longa duração denominada
“Barcos, Memórias do Tejo”, evocando a construção naval, a navegação de tráfego local e a pesca
como aspetos marcantes, não só da história do Concelho do Seixal, mas em geral, das populações
ribeirinhas do Estuário do Tejo. Na oficina de construção artesanal de modelos de barcos do Tejo,
assiste-se à construção e reparação de modelos, executados à escala, a partir da reprodução de
planos adquiridos no Museu da Marinha ou planos originais de embarcações do Tejo.
Na Estação Náutica Baía do Seixal, os nautas que nos visitam contam com uma resposta qualificada,
contando com diversos serviços e equipamentos. O bote de fragata Baía do Seixal e Gaivotas e o
varino Amoroso, embarcações tradicionais recuperadas pela autarquia, percorrem diversos
circuitos turísticos no rio Tejo, entre os meses de abril e outubro. A sua utilização em passeios,
conciliando objetivos educativos e de lazer, contribuem para o conhecimento e interpretação de
um vasto património fluvio-marítimo, de grande importância para o desenvolvimento das zonas
ribeirinhas. O cais principal de apoio está situado na Estação Náutica Baía do Seixal, Núcleo de
Náutica de Recreio do Seixal.
Construído em 1403, por iniciativa do Santo Condestável Nuno Álvares Pereira, o Moinho de Maré
de Corroios, foi administrado até 1834 pelo Convento de Santa Maria do Carmo de Lisboa. Até
1958, foi explorado por diversos indivíduos, salientando-se a família Gomes, que assumiu um forte
protagonismo no desenvolvimento da moagem industrial nos concelhos de Almada e do Seixal no
final do século XIX, conservando-se em laboração até à década de 1980, recorrendo à energia das
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marés para moer cereal. Em 1986 abriu ao público como núcleo museológico do Ecomuseu
Municipal do Seixal encontrando-se classificado como Imóvel de Interesse Público. Está inserido
numa área natural protegida, o sapal de Corroios é um dos 45 moinhos de maré identificados no
estuário do Tejo, sendo um dos mais antigos. Está patente ao público neste espaço, uma exposição
de longa duração denominada “600 anos de Moagem no Moinho de Maré de Corroios”.
A Tipografia Popular A. Palaio, Lda. foi instalada no Seixal por Augusto Palaio (tipógrafo
anteriormente estabelecido na Figueira da Foz), em 1955. A antiga tipografia é agora uma extensão
museológica do Ecomuseu Municipal que dá a conhecer antigas técnicas e saberes de uma oficina
tipográfica tradicional, reutilizando máquinas que hoje se encontram praticamente excluídas da
indústria tipográfica, mas que adquiriram valor patrimonial.
Equipamentos de Acesso Condicionado:
A Quinta da Trindade é um dos núcleos do Ecomuseu Municipal do Seixal, remonta ao século XV,
tendo sido propriedade de D. Brites Pereira (sobrinha de D. Nuno Alvares Pereira) e por ela legada
em testamento à Ordem da Santíssima Trindade, que explorou até 1834. Em 1971, o edifício
residencial foi considerado Imóvel de Interesse Público, integrando o Projeto museológico
municipal desde 1982.
O Núcleo da Olaria Romana da Quinta do Rouxinol do EMS, localizado na proximidade do Moinho
de Maré Corroios, visa a preservação e musealização deste local arqueológico, classificado como
Monumento Nacional. A Olaria Romana compõe-se por 2 fornos de produção de ânforas e loiça
doméstica, tendo funcionado entre os séculos II e V e desempenhado um papel ativo no
abastecimento local a Olíssipo e aos vários centros conserveiros da região. O espólio aqui
encontrado constitui uma das mais importantes coleções de cerâmica romana do nosso país.
Em 1898, instalou-se em Vale de Milhaços a Companhia Africana da Pólvora, cujo objetivo era
fabricar pólvoras negras para exportar para Angola. Atualmente é classificada como Imóvel de
Interesse Público. Em 1922, foi adquirida por Francisco Camello, de cujos descendentes é ainda
propriedade, passando a denominar-se “Sociedade Africana da Pólvora”. Este conjunto industrial,
composto pelo Circuito da Pólvora Negra, conserva características industriais próprias do século
XIX. O seu elemento mais emblemático é a máquina a vapor Joseph Farcot, de 1900, com uma
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potência de 125 cv e alimentação por caldeira a lenha João Peres, de 1911, sendo o seu
funcionamento um verdadeiro regresso à época da Revolução Industrial.
A extensão da Quinta de São Pedro, antiga quinta senhorial urbanizada na década de 1990, quando
foi identificada e escavada uma necrópole associada à respetiva capela. De 1994 a 2006, os
trabalhos revelaram 115 enterramentos e mais de uma centena de outros indivíduos em ossários,
fornecendo dados físicos e demográficos sobre a população local e as suas práticas funerárias entre
os séculos XIII e XVIII.
9.4.2. Recursos Ambientais de Interesse Turístico
A Baia do Seixal representa cerca de 10% do território do Concelho do Seixal, nomeadamente os
sapais de Corroios, Coina e do Talaminho, o que faz com que esta esteja inserida na Reserva
Ecológica Nacional.
O sapal de Corroios é, na sua vertente ecológica, rico no estudo das aves e da fauna aquática
existentes, sendo este um local de pouso temporário para muitas aves migratórias que aqui
procuram alimento e abrigo, funcionando também como viveiro natural para diversas espécies de
moluscos, crustáceos e peixes. Observatório de Aves no Sapal de Corroios, localizado na Ponta dos
Corvos, foi inaugurado em setembro de 2014. Esta estrutura foi implementada pela ONGA Grupo
Flamingo – Associação de Defesa do Ambiente, com o apoio da Câmara Municipal do Seixal e da
Junta de Freguesia de Corroios, entre outras entidades, com o objetivo de criar um local onde se
possam observar aves facilmente e em segurança. Este observatório é a primeira infraestrutura do
género, construída em plástico reciclado, no distrito de Setúbal. Apesar de se encontrar no meio de
uma zona urbana, o sapal de Corroios é um ótimo local para observar diversas espécies de aves
aquáticas, com destaque para as limícolas (que vivem no limo, lodo ou lama).
A Praia da Ponta dos Corvos situa-se em frente à cidade do Seixal, do lado oposto da Baía. Constitui
um dos flancos da barrinha do Seixal, com frente para o vasto Mar da Palha. Deve o seu nome ao
facto de ali se encontrarem com frequência corvos marinhos. Da Ponta dos Corvos tem-se uma
panorâmica privilegiada sobre o estuário do Tejo, de onde se veem as cidades de Lisboa, Almada e
Barreiro. Nas suas praias surgem na baixa-mar vastos baixios de areia e o que resta de antigos
bancos de ostras. A praia de Ponta dos Corvos é a primeira praia do estuário do Tejo devidamente
classificada e onde é permitida a prática balnear. Destaca-se para tal, a existência de um cais para
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acesso fluvial, que durante a época balnear é local de acostagem de uma embarcação local que faz
o transporte entre o Núcleo Urbano Antigo do Seixal e a Ponta dos Corvos.
9.4.3. Turismo Náutico de Recreio
Com uma ampla frente ribeirinha, o Seixal reúne as condições para ser um destino perfeito para a
prática das atividades de náutica de recreio, não só pelas suas características únicas,
nomeadamente a configuração de um porto de abrigo natural, como também a sua excelente
localização perto da capital, Lisboa.
9.4.3.1. Circuitos Náuticos
A Baía do Seixal tem condições naturais únicas para a realização de diversas atividades desportivas
e de lazer. É por isso que atualmente existem três circuitos turísticos vigentes: o Turismo Natureza,
Navegar pelo Tejo e Circuito Patrimonial do Seixal. Nestes circuitos entra também a Rota do
Bacalhau, como uma das mais recentes atrações do Município do Seixal.
O Turismo de Natureza: Do Moinho de Maré de Corroios à Ponta dos Corvos realiza diversos
passeios pedestres desde o Moinho de Maré de Corroios à Ponta dos corvos com visualização do
Sapal de Corroios e Praia da Ponta do Mato. Integrado no turismo de Natureza, encontra-se o
percurso pedestre na Rede Natura 2000: sítio de Fernão Ferro /Lagoa de Albufeira. Estes projetos
estão integrados na Rede de Trilhos de Interpretação Ambiental do Município do Seixal.
O circuito Navegar pelo Tejo promove passeios de barco e visitas a equipamentos turísticos do
município. Os circuitos existentes são:
− Passeio no Varino “Amoroso” e Visita ao Espaço Memória – Tipografia Municipal do Seixal;
− Passeio no Varino “Amoroso” e caminhada no núcleo urbano antigo do Seixal;
− Passeio no Varino “Amoroso” e visita ao Moinho de Maré;
− Passeio a bordo do Varino “Amoroso” (Mar da Palha, Lisboa, Cacilhas);
− Passeio a bordo do “Varino Amoroso” e visita à Quinta da Fidalga.
O Circuito Patrimonial do Município do Seixal promove caminhadas no passeio ribeirinho junto à
Baia do Seixal e visitas à Caravela Vera Cruz, ao Núcleo Naval, à Quinta da Fidalga, à Oficina de Artes
Manuel Cargaleiro (Festival Náutico) e à Tipografia Municipal do Seixal.
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9.4.3.2. Rota do Bacalhau
Sendo o Seixal uma terra de pescadores e quintas senhoriais, o Concelho evoluiu sempre ligado ao
rio com os seus estaleiros de construção naval e a atividade de transporte assegurada pelos
barqueiros. Foi no seculo XX que pela primeira vez foi instalada nas margens da Baia do Seixal
empresas ligadas à seca do Bacalhau, tais como a Companhia da Pesca Atlântica, em 1903, a
Sociedade de Pesca de Bacalhau em 1910 e os Armazéns Parceria Geral das Pescarias em 1914,
tendo a sua exploração terminado em 1990. Foi com vista a partilhar esta vertente social, cultural e
económica do concelho que se criou a Rota do Bacalhau.
A Rota do Bacalhau comemora em 2017 a sua segunda edição. Esta iniciativa contempla um roteiro
que liga Lisboa à Baia do Seixal, num barco típico – varino Amoroso e uma visita ao Espaço
Memória- Tipografia Popular do Seixal, à Quinta da Fidalga, à Oficina de Artes Manuel Cargaleiro,
ao Núcleo Naval e ao Moinho de Maré de Corroios. Existe ainda a oportunidade de almoçar num
dos restaurantes aderentes da rota (Lisboa à Vista e Taberna do Sousa). Esta iniciativa é dinamizada
pela On-Innovation com o apoio da Câmara Municipal do Seixal.
9.4.4. Turismo Religioso
O turismo religioso no Seixal apresenta-se no vasto número de Igrejas Matrizes presentes no
Município, contabilizando no total 5 igrejas. Com as devidas diferenças as igrejas matrizes contam a
história das gentes do Seixal, através da sua arquitetura.
A Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Anunciada de Aldeia de Paio Pires foi instituída em 1802,
aparentando datar da primeira metade do século XIX, substituído a antiga Ermida de Nossa Senhora
da Anunciada da Aldeia de Paio Pires. De entre a imaginária existente no templo, destaca-se Nossa
Senhora da Anunciada, que a população local alcunhou de “Santa Regalona” por ser a única, de
entre todas que participam nas várias procissões do Concelho, que vai sentada no andor. Podem
ainda ser vistas outras imagens, como a de S. Francisco Xavier, N.ª Senhora da Consolação e
Imaculada Conceição.
A Igreja de Nossa Senhora do Monte Sião de Amora apresenta data de edificação desconhecida,
embora se pense que a maior parte do edifício datará de finais do século XVIII. Substitui a antiga
Ermida de Santa Maria da Amora. De entre a imaginária existente e para além da Nossa Senhora do
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Monte Sião, destacam-se as imagens de Santa Teresinha, Santa Filomena e Nossa Senhora das
Dores.
A Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Consolação de Arrentela, classificada como Imóvel de
Interesse Público desde 1977, pensa-se que substitua a Ermida de Santa Maria da Arrentela. Em
termos arquitetónicos, a capela-mor remonta ao período Manuelino (seculo XVI) enquanto a nava
sofre de influências do período Barroco (séc. XVIII). Após o terramoto de 1755, sofre graves danos,
tendo a sua reconstrução sido concluída dois anos depois. A nível decorativo, destacam-se os
painéis de azulejos do período setecentista referentes à vida da Virgem Maria; o teto pintado
segundo a técnica do fresco, com representação de um milagre atribuído a Nª Sra. da Consolação,
os quatro Evangelistas e as doze Virtudes; o altar-mor, de trono, com retábulo de talha dourada e
colunas salomónicas; o sacrário minuciosamente trabalhado; e o frontal do altar, com uma pintura
alusiva à Adoração do Santíssimo Sacramento. No imaginário existente na igreja destaca-se, para
além da imagem de Nª Sra. da Soledade, a quem foi atribuída uma intervenção milagrosa na
acalmia do maremoto subsequente ao terramoto de 1 de novembro de 1755, as imagens de São
Pedro, São João Batista e Santa Ana.
A Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça de Corroios, substitui a capela curada de Nossa
Senhora da Graça do Lugar de Corroios. A primitiva igreja paroquial datada do século XV foi uma
das afetadas pelo terramoto de 1 de novembro 1755, tendo sido extinta a 16 de Setembro de 1854,
por alegado estado de ruina. Após a (re) aquisição da igreja pelo Patriarcado de Lisboa, na década
de 40 do século XX, a reconstrução ficaria concluída em 1957. Na envolvente direta da igreja,
encontra-se uma necrópole do Período Medieval-Moderno, mais concretamente dos séculos XV a
XVII.
A Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição do Seixal foi inaugurada em 1728, tendo
substituído a antiga Ermida de Nossa Senhora da Conceição. Em 1734 foi instituída a Paróquia do
Seixal, tendo sido danificada aquando do terramoto de 1 de novembro de 1755.
Arquitetonicamente a igreja é constituída pelo medalhão central no teto representando a Nª Sra.
da Conceição e os dois laterais de menores dimensões, os apóstolos de São Pedro e São Paulo. Em
1904 foram realizadas obras de conservação, tendo as pinturas sido restauradas pelo pintor Pereira
Cão. A capela-mor apresenta na parte superior das paredes laterais quatro pinturas a óleo
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setecentistas, de influência italiana, representando a “Anunciação”, a “Visitação”, a “São João
Evangelista em Patmos” e a “Aparição do Anjo a São Pedro”.
9.4.5. Projetos e Eventos de Interesse Turístico
Ao longo do ano, o Seixal é palco de diversos eventos de interesse turístico, de natureza cultural,
recreativa e desportiva. Para além dos já referidos nos subcapítulos “Cultura” e “Desporto”,
realizam-se também eventos da iniciativa municipal, do movimento associativo e conjuntas, de
entre as quais se destacam as abaixo indicadas.
O Festival de Música Moderna de Corroios foi um projeto criado desde 1996, com o propósito de
apoiar bandas novas e a música portuguesa. Por este festival já passaram diversas bandas, algumas
das quais acabariam, mais tarde, por obter projeção nacional.
A Festa do Avante! é uma festa cultural, gastronómica e musical com duração de 3 dias,
nomeadamente na primeira Sexta-Feira, Sábado e Domingo do mês de Setembro, realizado pelo
Partido Comunista Português (PCP). Esta festa ocorre anualmente na Quinta da Atalaia, Freguesia
da Amora, ao qual se juntou, no ano de 2016, a Quinta do Cabo da Marinha.
O Encontro de Bandas no Seixal é uma iniciativa organizada pela Sociedade Filarmónica
Democrática Timbre Seixalense e Sociedade Filarmónica União Seixalense, em parceria com a Junta
de Freguesia e com o apoio da Câmara Municipal do Seixal. O objetivo deste encontro é permitir às
bandas das coletividades centenárias da freguesia do Seixal divulgar o trabalho que desenvolvem
na área musical ao longo do ano. Este evento divide-se num fim-de-semana pelas duas
coletividades, onde cada banda anfitriã recebe duas bandas nacionais.
O Festival Nacional de Bandas Filarmónicas da Arrentela é uma iniciativa organizada pela
Sociedade Filarmónica União Arrentelense, em parceria com a Junta de Freguesia e com o apoio da
Câmara Municipal do Seixal. O objetivo deste encontro é permitir às bandas participantes neste
evento divulgar o trabalho que desenvolvem na área musical ao longo do ano. À semelhança do
Encontro de Bandas do Seixal também na Arrentela são recebidas duas bandas convidadas dos
vários pontos do país.
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O Festival de Teatro do Seixal, já foi desenvolvido no subcapítulo da Cultura, é um evento
abrangente que acolhe atores e grupos consagrados e que percorre os palcos municipais e das
coletividades de cultura e recreio do Concelho.
A iniciativa Aldeia Natal é um evento realizado durante a época natalícia, que reúne o Mercado de
Natal com artesanato, doçaria e produtos regionais, espetáculos de circo, pista de gelo e um
comboio de Natal que oferece passeios gratuitos à volta da Baía do Seixal. Os visitantes podem
conhecer a Casa do Pai Natal e a Fábrica dos Brinquedos, passear no Bosque Encantado e aquecerse junto ao madeiro de Natal. A esta iniciativa juntou a iniciativa Hospital das Brincadeiras onde as
crianças se divertem em ateliês e os pais participam na campanha 1 Voto pelo Hospital no Seixal.
As Comemorações do 25 de Abril são uma forma de afirmar valores de Abril, as transformações
democráticas realizadas e de defender os avanços civilizacionais alcançados. O conjunto
programado de iniciativas envolve toda a população, a comunidade escolar e o movimento
associativo do concelho. As comemorações contam com concertos, exposições, espetáculo de fogode-artifício, entre outras atividades.
As Festa Populares de São Pedro- Festas Populares nas Freguesias são realizadas no âmbito das
festas em celebração ao S. Pedro. Durante os meses de junho, julho e agosto são celebradas festas
populares em todas as freguesias do concelho do concelho com marchas populares, concertos,
garraiadas, bailes e folclore, gastronomia, carrosséis e muita animação.
A Feira de Artesanato, Gastronomia e Fumeiro foi uma das iniciativas integradas na festa de São
Pedro com o objetivo de divulgar e promover o artesanato e a gastronomia tradicional com
principal destaque para o fumeiro. Esta iniciativa contou com a participação de artesãos,
associações e oficinas de artesanato, assim como expositores de produtos alimentares tradicionais.
A Milha Urbana Baía do Seixal é uma das provas de atletismo mais emblemáticas do Concelho do
Seixal. Organizada pela Câmara Municipal do Seixal e a Casa do Benfica do Seixal, com a
colaboração da Associação de Atletismo de Setúbal e a União das Freguesias do Seixal, Arrentela e
Aldeia de Paio Pires, a milha decorre em circuito fechado numa extensão de 1609 metros, com
início marcado às 9.30 horas. A partida e chegada fazem-se na frente ribeirinha de Arrentela, junto
à Quinta da Fidalga.
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Corta-Mato “Cidade da Amora” realiza-se todos os anos no Parque do Serrado, em Amora. Esta
prova é aberta a atletas de ambos os sexos, federados e amadores, em representação de clubes,
escolas, coletividades, grupos informais ou a título individual. Um encontro de atletismo de elevado
nível competitivo e de grande participação, é uma das mais prestigiadas provas desportivas que
acontece no Concelho e que tem trazido alguns nomes emblemáticos do atletismo nacional e
internacional. O corta-mato tem sido eleito pela comissão técnica da FPA para observar ou
selecionar os atletas que representarão o nosso país nas provas europeias da modalidade.
QUADRO 9.4.3 – PROJETOS E EVENTOS DE INTERESSE TURÍSTICO*
Eventos Culturais

Calendário

Jogos do Seixal (quase todos os fins de semana)

Janeiro a Junho

Animação da Baia do Seixal

Janeiro a Junho

Seixal Moda

Março

Festival de Música Moderna de Corroios

Março

Comemorações do 25 de Abril

Abril

“Maio Património”

Maio

Milha Urbana “Baia do Seixal”

Maio

Seixal World Music

Junho

Feira de Artesanato, Gastronomia e Fumeiro

Junho

Festas Populares de São Pedro - freguesias
Marchas Populares
Festividades na Tabanka – Festa dos Povos
Festa Do Avante!
Seixalíada
Drive In Arte – Mostra Pública

Junho a Agosto
Junho
Julho
Setembro
Setembro e Outubro
Setembro a Dezembro

SeixalJazz

Outubro

Encontro de Bandas do Seixal

Outubro

Corta-Mato “Cidade de Amora”

Novembro

Noites de Fado do S. Vicente

Novembro

Festival Nacional de Bandas Filarmónicas da Arrentela

Novembro

Festival de Teatro do Seixal
Aldeia Natal

Novembro e Dezembro
Dezembro

*consultar também subcapítulo 9.2.2. “Projetos, Iniciativas e Eventos Culturais”

Fonte: Gabinete de Desenvolvimento Económico e Turismo
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