
Foi há dias apresentada a 30ª Seixalíada, este ano sob o tema "União e 
Paixão" cujo início terá lugar a 21 Setembro e prolongando-se até 19 Outubro. 
 
O evento é organizado pela C.M.Seixal, Movimento Associativo, Juntas de 
Freguesia e Escolas do Concelho.. 
 
MOVIMENTAR o maior número possível de atletas federados e não federados 
de todos os escalões etários;  SENSIBILIZAR a generalidade da população 
para os benefícios da prática regular  do desporto;  CONSOLIDAR e 
aprofundar os laços de cooperação  entre as autarquias do concelho, 
colectividades, as escolas e todos os outros agentes desportivos; TESTAR a 
capacidade técnica e o poder de iniciativa das colectividades, 
responsabilizando-as pela organização de provas e torneios de modalidades 
para que estão vocacionadas; VALORIZAR os ideais de ética desportiva; 
OTIMIZAR a utilização das instalações e áreas desportivas existentes no 
Município; ELEVAR e fortalecer a saúde e qualidade de vida dos cidadãos; 
PROMOVER o Movimento Associativo e a Comunidade Escolar; REFORÇAR a 
integração social de todos os cidadãos que habitam o 
concelho;  FORTALECER o espírito de pertença a uma comunidade .São estes 
os objectivos da maior manifestação desportiva do género em Portugal ,que 
não se limita ,pura e simplesmente a competição mas que  inclui 
também  encontros, convívios, aulas abertas e oficinas onde participam 
milhares de munícipes. 
 
Telma Monteiro, ( atleta olímpica ) Nelson Évora, (atleta olímpico ) Rui Costa,  ( 
ex-futebolista internacional e director desportivo do S.L.Benfica ) Paulo Sousa, 
( ex- futebolista internacional ) Dr. Fernando Pádua ( cardiologista )Victor 
Pereira ( árbitro internacional ) foram alguns dos Patronos desta  MARCA 
REGISTADA, garantindo  deste modo que a sua criação e utilização  fique 
exclusivamente associada ao município do Seixal, à sua comunidade 
desportiva e população. 
 
A Festa de Abertura  da 30ª SEIXALIADA  ( 21/09/  ás 21Horas ) terá lugar no 
Compexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento, freguesia de Amora 
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