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Passeio ao Seixal – Praia dos Corvos 
 

No início de todas as épocas balneares, a APA – Agencia Portuguesa do Ambiente e a Quercus 

atribui a classificação de “Praias com qualidade de ouro”, às zonas balneares do país com 

melhores resultados em termos de qualidade da água. Os critérios em considerados e avaliados 

são; 

 Qualidade da água boa nas duas épocas balneares ( 2008 e 2009 ) 

 Qualidade da água excelente nas três últimas épocas balneares ( 2010 a 2012 ) 

 Todas as análises realizadas na última época balnear excelentes ( 2012 ). 

 

http://www.quercus.pt/comunicados/2013/junho/2630-quercus-identifica-335-praias-com-qualidade-de-

ouro-em-portugal-para-a-epoca-balnear-2013 

 

Desta feita, o estuário do Tejo quebrou um enguiço com mais de dez anos e voltou a ter uma 

zona balnear classificada, neste caso a “Praia dos Corvos” no Seixal, motivo mais do que 

suficiente para organizarmos um passeio ao Seixal com o objetivo de passar um Domingo 

diferente !! numa praia com qualidade e mesmo a aqui ao lado …  

  

Propomos o fundeio na baia do Seixal e a utilização de meios próprios ( auxiliar ) entre a 

embarcação e a margem, ou, em alternativa, a utilização dos meios Camarários existentes. 

http://www.cm-seixal.pt/NR/rdonlyres/8839029A-5CCE-47F9-95E9-D58E1EA0F163/8091/ENBS_0912.pdf 
 

 

O almoço de Domingo será livre e da responsabilidade de cada tripulação, contudo, uma vez que 

nos parece um contato de útil, sugerimos a consulta do WebSite abaixo indicado, onde é 

possível encontrar várias soluções a preços muito convidativos 

 

http://www.citygourmet.pt/ 

 

Organização 

Associação Nacional de Cruzeiros 

Marina Parque das Nações 
 

Data de realização 

Dia 15 e 16 de Junho 
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Programa 

 

 

16 – Junho | Acostagem no Seixal  

Valor: Depende das características da embarcação, consultar tarifário em, 
 
http://www.cm-seixal.pt/NR/rdonlyres/8839029A-5CCE-47F9-95E9-D58E1EA0F163/8091/ENBS_0912.pdf 
 
* Com serviço de marinheiro disponível para embarcações fundeadas 
 

  

  

Apoios 

MPN - Marina Parque das Nações    

EuroPalco       
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