
VOLUNTARIADO 
Uma enriquecedora partilha de experiências é o que 
espera os voluntários, com idades entre os 16 anos e os 
69 anos, que manifestem disponibilidade e sentido de 
responsabilidade, sejam comunicativos, tenham conhe-
cimento de idiomas e assumam o compromisso de repre-
sentar o espírito do projeto.

PROGRAMAÇÃO 
O ano agora iniciado vai ser preenchido com algumas 
centenas de eventos desportivos, alguns deles de re-
levo internacional. Fique a par do extenso programa 
e marque, desde já, a sua agenda, não se esquecen-
do de participar ativamente nas muitas propostas a 
pensar em si.

OBRAS 
Uma vez que investir na atividade física é investir em 
qualidade de vida, produtividade e redução dos custos 
com a saúde, as linhas estratégicas incluídas no Plano 
Diretor Municipal preveem a construção de alguns novos 
equipamentos desportivos, assim como a requalificação 
de outros.

Jan / Fev / Mar 2019  .  Informação Municipal  .  Distribuição Gratuita  .  Especial Cidade Europeia do Desporto

            cidadeeuropeiadodesporto2019Viva a Cidade Europeia do Desporto 2019!

mais desporto 
para todos!
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Marcas oficiais

Patrocinadores oficiais

Patrocinador

Parceiros oficiais Uma viagem imersiva  ao mundo do Desporto, 
de Portimão e da nossa Portugalidade.

Espetáculo de VideoMapping sem 
precedentes em Portugal!

*ver pág. 5
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Editorial

Um projeto das pessoas
e para as pessoas

Ao decidirmos apostar, de corpo e alma, na candidatura 
a Cidade Europeia do Desporto, um objetivo essencial 

nos norteou – desafiar os portimonenses a encararem a 
prática desportiva regular como uma mais-valia para a 
sua saúde e bem-estar.

Porque defendemos uma gestão dirigida à qualidade 
de vida dos munícipes, todos eles (sem exceção) cidadãos 
de pleno direito, visamos acima de tudo desafiar a comu-
nidade local a experimentar as dezenas de modalidades 
disponibilizadas na rede de equipamentos desportivos 
existente.

Mas porque este é um projeto das pessoas e para as 
pessoas de Portimão, o grande propósito e a principal mo-
tivação resume-se ao lema escolhido: “Mais desporto para 
todos!”

Este também é um projeto que 
honra os “campeões” afastados
das luzes da ribalta.

Por isso, desejamos que os jovens cresçam com o des-
porto, mas que continuem a viver com ele, pretendemos 
derrubar barreiras para que os menos novos retomem a 
prática desportiva regular, ambicionamos derrotar o se-
dentarismo através do desafio da prática desportiva. No 
fundo, queremos que todos, independentemente de sexo, 
idade, crença religiosa, convicções ou orientações de vida, 
possam encontrar no desporto algo que os faça viver feli-
zes na terra onde residem e que anualmente é visitada por 
milhares e milhares de turistas, os quais não disfarçam o 
seu encanto pelo que aqui encontram.

É de olhos postos no futuro que trabalhamos, dia após 
dia, para aperfeiçoar as atuais condições, ampliar os 
apoios e reforçar os projetos existentes, que já cobrem 
necessidades de diferentes faixas etárias, como também 
para implantar novos programas inclusivos que, na soma 
das partes, garantam o incremento das diferentes modali-
dades praticadas entre nós.

Desenganem-se aqueles que esperam o surgimento de 
grandes obras, múltiplos equipamentos ou infraestruturas 
desportivas, porque o que aqui está em jogo é, sobretudo, 
assumir o desporto como uma força motriz na melhoria 
da qualidade de vida deste município e das suas gentes.

Somos uma terra de “campeões”, das mais diversas mo-
dalidades, mas o melhor título que podemos ostentar vem 
de uma história recente de adversidades e dificuldades, 
tempos felizmente já ultrapassados, onde os clubes locais 
conseguiram proporcionar a milhares de jovens a prática 
desportiva sem qualquer tipo de apoio financeiro da Au-
tarquia. 

Por tudo isto, é com muita honra que aqui, neste con-
celho ímpar onde a natureza se esmerou, fazendo a tran-
quilidade das águas do rio Arade, da ria de Alvor e da 
Mexilhoeira Grande se cruzarem com o imenso Oceano 
Atlântico, nos unimos em torno deste firme propósito de 
sermos uma cidade com mais desporto para todos. Des-
frutemos, então, das centenas de propostas desportivas à 
nossa espera!

 

Isilda Gomes
Presidente da Câmara Municipal de Portimão
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“Não há desculpa para 
ficarmos no sofá”

Qual a importância de projetos como este e que 
expectativas tem sobre os eventos que Portimão 
vai dinamizar?
É uma honra muito grande ter sido convidada para 
embaixadora. É muito importante as pessoas de 
Portimão aderirem a este evento internacional. 
Quantas mais estiverem na rua, nos pavilhões, nos 
ginásios ou nas piscinas, mais claro é o sinal de que 
valeu a pena a aposta camarária.

De que forma podem ser potenciadas as inicia-
tivas previstas, visando continuarem a produzir 
efeitos, mesmo após o fim do evento? 
A experiência que tenho de outras cidades, como 
Setúbal, Gondomar ou Maia é que se criaram há-
bitos desportivos, as pessoas agora mantêm a sua 
atividade física e algumas iniciaram-se mesmo na 
competição. É importante educar as pessoas para 
gostarem do desporto: crianças, pessoas com defi-
ciência… Temos de cativar todos aqueles que não 
o fazem. A partir do momento em que uma pessoa 
fica “viciada” no desporto, a atividade física não cus-
ta - custa é arrancar.

Como se convence quem tem uma vida sedentá-
ria a sair do sofá e experimentar um desporto?
Tem de ser criado um programa que vá ao encon-
tro daquilo que as pessoas gostam e tentar incen-
tivá-las a virem para a rua experimentar. Neste 
momento o escalão etário mais difícil de convencer 
são os jovens, porque gostam mais de estar no sofá 
a mexer só os dedos. Convém que mexam o corpo 
todo… As pessoas a partir dos 30 anos gostam de 
fazer alguma atividade. Para aqueles mais difíceis 
de convencer, é importante mostrar que nem tudo é 
uma competição.  O desporto é para todos, não há 
prémios em jogo.

A Rosa Mota é um exemplo de superação, de 
resistência à dor e ao sacrifício. Numa altura 
em que Portimão mobiliza todo o tipo de des-
portistas e modalidades, que estratégias podem 
os atletas – amadores ou profissionais – adotar, 
para ultrapassar as barreiras psicológicas que 
tantas vezes condicionam a parte física e os re-
sultados?
As coletividades devem estar unidas e trabalhar 
para o mesmo fim e não de forma isolada. Trabalhar 
em conjunto com a Câmara e trazer os seus atletas 
de manutenção ou alta manutenção, como eu, para 
a rua. Esses já estão preparados e motivados pelo 
seu próprio treino e competições. Podem juntar-se a 
estes eventos e pedirem às pessoas para virem parti-
cipar e verificar a importância que é fazer desporto, 
a amizade que se estabelece, sair de casa, quebrar 
a solidão. Precisamos ter pessoas mais saudáveis e 
sociáveis. É isso que estas iniciativas nos trazem. 

Para um atleta com o seu percurso, e que tanto 
tem trabalhado em prol dos jovens, qual gosta-
ria que fosse o legado desta iniciativa?
Espero que coloque as pessoas a praticar exercício 
físico - novas, velhas, com ou sem deficiência… Era 
bom que este tipo de eventos servisse de mote para 
uma vida mais ativa, que inspirasse à mudança de 
hábitos.

A sua história pessoal é de grande resiliência. De 
que forma é que o desporto o ajudou a superar 
uma juventude difícil e, mais tarde, como con-
seguiu manter essa tenacidade, depois de ter 
perdido a visão?  
O desporto foi desde sempre uma forma de me en-
contrar. Numa fase mais crítica, num bairro social, 
comecei pelo boxe para conseguir fugir um bocado 
à marginalidade e canalizar as minhas energias no 
treino. Depois, atrás do sonho de vir a ser campeão 
do mundo de boxe, aconteceu uma fatalidade – não 
sei se sorte… – ao ter perdido a visão. Ganhei uma 
outra perspetiva sobre a minha vida. Costumo dizer 
que antes é que era cego, agora vejo melhor. Olho 
mais para um mundo global e tento entender o ou-
tro sem julgar. 

Que conselho dá aos atletas que, ou por falta de 
resultados, ou por circunstâncias diversas, duvi-
dem das suas capacidades?
Todos os momentos são de aprendizagem. Seja ela 
na vitória ou na derrota.  Temos de olhar para o des-
porto como uma estrada longa, uma maratona, e 
nunca desistir ou baixar os braços. Temos de arran-
jar forma de poder crescer com as derrotas.

Foi distinguido como Local Hero pela Comissão 
Europeia e lançou a primeira pedra da Acade-
mia Jorge Pina. Quais os desafios que Portugal 
tem de vencer no apoio ao desporto jovem e pa-
ralímpico?
Passa por mudar o foco. Esperamos apenas que os 
atletas apareçam e, se calhar, o trabalho tem de co-
meçar a ser feito desde a Primária. O futuro está nos 
mais pequenos. Se conseguirmos colocar a semente 
na criança, vai crescendo e dará frutos. É dar-lhes 
essa ferramenta – o desporto – e incutir-lhes valores, 
para não se tornarem egoístas. Temos de capacitar 
os professores e a Escola para isso.

Como é que um campeão, nascido em Portimão, 
vê a sua cidade natal ser a Capital Europeia do 
Desporto? Que conselhos dá a quem cá vive e 
continua a não fazer desporto por falta de tem-
po, apetência ou jeito? 
Não há desculpas para ficarmos no sofá! Portimão 
está a tornar-se uma cidade grande e começa a ha-
ver de tudo. Há vários locais para correr e podem 
fazer-se atividades à beira mar ou no campo. Somos 
nós que arranjamos desculpas para não fazer ati-
vidade física. Portimão é a minha segunda casa e 
encaro o projeto da Cidade Europeia do Desporto 
como algo muito bom para nós todos. 

É embaixadora de 
Portimão - Cidade 
Europeia do Des-

porto. Considerada 
a maior marato-

nista de todos os 
tempos, continua a 
ser um exemplo de 

superação, como 
prova a recente vi-

tória – aos 60 anos 
– na mini-maratona 

de Macau. Rosa 
Mota pede aos 

portimonenses que 
saiam à rua e se 

juntem aos eventos 
agendados. 

Nasceu em Porti-
mão e passou pelo 
rugby, judo e fute-

bol, antes de optar 
pelo boxe, moda-
lidade em que foi 

campeão nacional 
por vários anos. 

A perda da visão 
obrigou-o a refor-

mular a carreira 
e é agora atleta 

paralímpico. Con-
vidado para em-
baixador do CED 
2019, Jorge Pina 

recebeu da União 
Europeia o prémio 

Local Hero.

Rosa Mota Jorge Pina

“Precisamos ter 
pessoas saudáveis 
e sociáveis”

Embaixadores CED2019
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Cerimónia de Abertura

Está tudo a postos para a emblemática cerimónia de 
abertura de Portimão – Cidade Europeia do Desporto 

2019, o maior espetáculo multimédia alguma vez feito 
num recinto fechado nacional e que terá como convida-
dos especais os atletas Rosa Mota e Jorge Pina.

Com efeito, a noite de 18 de janeiro no Portimão Arena 
promete ser, a partir das 21h00, uma viagem imersiva 
pela História, pelo Desporto e pela Portugalidade, numa 
feliz interação de performances artísticas e musicais, com 
a participação de Daniel Pereira Cristo, músico, cantautor 
e multi-instrumentista. Um dos momentos altos da noite 
será a interpretação do Hino CED 2019 pelos Amor Elec-
tro e um concerto especial da banda que percorrerá os 
mais conhecidos temas do seu repertório. Trata-se de um 
evento pensado ao pormenor, com a chancela da produ-
tora Tavolanostra, responsável entre outros, pela criação 
e produção das cerimónias de abertura e encerramento 
do Campeonato do Mundo de Futebol FIFA Brasil, pelo 
espetáculo Ambição Olímpica Londres e pelos espetácu-
los das cerimónias oficiais das 7 Maravilhas, que aceitou 
o desafio de conceber esta ambiciosa e inovadora produ-
ção, onde a criatividade é fator dominante.

Farol multimédia 
ilumina arranque 
do CED 2019
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profissionais envolvidos

m2 de área de projeção suspensa

robots de iluminação

projetores de vídeo

metros de cabos

metros de estruturas truss

100
5400

150
30

2000
1000

18 de janeiro | 21h00
Portimão Arena

Entrada gratuita* | M/6 anos | Lotação limitada

Bilhete/convite disponível nos seguintes locais: 
Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão; Com-
plexo Desportivo de Alvor; Complexo Desporti-
vo da Mexilhoeira Grande; Museu de Portimão 
e TEMPO – Teatro Municipal de Portimão

*obrigatório bilhete-convite

Espetáculo sem precedentes
A candidatura de Portimão a Cidade Europeia do Des-

porto 2019 venceu apoiada na frase “Mais Desporto 
Para Todos”, uma ideia simples sustentada pela realida-
de, uma vez que este é um município virado para o mar 
e para o ar livre, que convida ao movimento, à corrida, 
à natação, ao velejar e ao voar... É também um local de 
tradições piscatórias, cujas tarefas profissionais impli-
cam um modo de vida fisicamente ativo. 

As tradições de Portimão estão ligadas a um estilo de 
vida típico de uma comunidade saudável, porque o con-
vívio com o mar e a terra deu origem a costumes, tradi-
ções folclóricas e danças que são, elas próprias, formas 
de exercício. 

Por tudo isso, a cerimónia de abertura, marcada para 
as 21h00, consagrará o lema “Mais Desporto Para To-
dos”, integrando-o nos seis princípios fundamentais do 
Olimpismo. Em termos conceptuais, será usada a cola-
gem ao facto de existirem na costa algarvia seis faróis, 
sendo que um sétimo será “erguido e iluminado” nesta 
ocasião tão especial, o mesmo sucedendo com um “sé-
timo princípio olímpico”. 

O espetáculo, sem precedentes em Portugal, terá 
projeção vídeo mapping de 360 graus, numa interação 
constante do público com momentos artístico-musicais, 
atos protocolares e convidados especiais, sendo guiado 
pela dupla de apresentadores Cláudia Semedo e Pedro 
Miguel Ribeiro, jovens, carismáticos e divertidos. 

Estão assim lançadas as pistas para um momento 
único na história dos grandes eventos, tendo Portimão 
como inspirador palco.
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Passagem de Testemunho

Portimão recebeu a bandeira
da Cidade Europeia do Desporto
O Município de Portimão, representado 

pela presidente Isilda Gomes, rece-
beu a 4 de dezembro último, em Bruxelas, 
a bandeira que distingue a Cidade Euro-
peia do Desporto de 2019.

A distinção foi entregue no Parlamento 
Europeu por Gian Lupattelli, presidente 
e fundador da ACES Europe (Associação 
das Capitais Europeias do Desporto). 

A sétima CED portuguesa
Desde a criação da ACES Portugal - Associação Portuguesa das Cidades Europeias do Desporto, foram 
eleitas no nosso país as seguintes cidades: 
Guimarães (2013), Maia (2014), Loulé (2015), Setúbal (2016), Gondomar (2017) e Braga (2018).
Portimão é, assim, a sétima cidade eleita no país, segunda na região algarvia, tendo superado a can-
didatura de Cascais.
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Manifesto da 
ACES Europe 
cumprido 

A ACES Europe tem um Manifesto 
composto por cinco objetivos, os quais 
pressupõem uma visão mais abrangente 
daquilo que é praticar desporto. 

Porque o desporto não deverá ser visto 
apenas como algo que se faz por obriga-
ção ou apenas com o objetivo de ganhar 
medalhas e reconhecimento, este orga-
nismo deseja que as cidades/capitais do 
desporto passem a mensagem da práti-
ca de exercício físico como algo que pode 
e deve ser divertido, que implique força 
de vontade, que una esforços e comuni-
dades, onde se possam aprender valores 
como o sentido de justiça e que, de uma 
forma geral, se entenda o desporto como 
algo essencial para o bem-estar e a saú-
de de qualquer ser humano. 

Portimão assume plenamente esses 
desígnios e fomenta a prática desportiva 
continuada de todos os habitantes, den-
tro das suas diferentes faixas etárias e/
ou limitações físicas, motoras, cognitivas 
e outras. 

Também pretende continuar a motivar 
os praticantes para que não deixem de 
estabelecer objetivos, para que mante-
nham a vontade de conseguir e que não 
desistam de superar-se, todos os dias um 
pouco, assim como desfrutem do exercí-
cio físico e que o encarem como algo es-
sencial para uma vida plena com saúde 
e bem-estar.

Os projetos “Põe-te a Mexer” e “Férias 
Desportivas”, para crianças e jovens, o 
Programa “Exercício e Saúde” e os oito 
parques do Projeto “Vitavó” para a popu-
lação sénior e idosa, ou o Projeto “Área 
Desportiva da Praia da Rocha” para 
crianças, jovens e adultos de qualquer 
idade, incluindo visitantes, são exemplos 
de como o Município se preocupa com 
a diversidade da oferta desportiva, com 
a aprendizagem de valores como o fair 
play e a educação para a saúde, e de 
como em Portimão se cultiva um grande 
espírito de união entre todos os pratican-
tes de desporto.

A cidade terá sempre em conta os cin-
co objetivos fundamentais da ACES Eu-
rope, pois já os cultivava. Ao ser reconhe-
cida como Cidade Europeia do Desporto, 
Portimão pretende ser um exemplo de 
boas práticas desportivas, uma referên-
cia que incite cada vez mais habitantes e 
visitantes do concelho a praticar despor-
to regularmente e, partindo da iniciativa 
local, transmita esses valores a um nível 
nacional e internacional.

Durante a cerimónia oficial de entrega 
de galardões em várias categorias, que 
reuniu representantes de mais de três de-
zenas de cidades europeias, Isilda Gomes 
convidou os presentes a visitarem Porti-
mão.

Além de Gian Lupattelli, a cerimónia 
contou com as participações de Tibor Na-
vracsics, comissário europeu dos Despor-

tos e de Nuno Santos, presidente da ACES 
Portugal. 

Braga, que na ocasião foi reconheci-
da publicamente como a melhor Cida-
de Europeia de Desporto de 2018, fez a 
passagem de testemunho a Portimão no 
passado dia 22 de dezembro, encerrando 
dessa forma o programa que levou a cabo 
durante o ano transato.



Especial Cidade Europeia do Desporto  .  

Programação CED 2019
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Portimão sob 
os holofotes do 
mundo desportivo

Os 365 dias do ano agora ini-
ciado vão ser preenchidos 

com algumas centenas de even-
tos desportivos, alguns deles de 
relevo internacional. 

A nível regional, terão lugar 
torneios e provas nas mais di-
versas modalidades: natação, 
ténis, voleibol, judo, badminton, 
cicloturismo, atletismo, natação 
adaptada, paraquedismo, bmx 
race, ginástica rítmica, petanca, 
karaté, taekwondo, polo aquáti-
co, tiro, surf, kitesurf, vela, wind-
surf, futebol, etc. Já em termos 
nacionais serão organizados om 
regularidade campeonatos de 

ténis, natação, voleibol, salva-
mento aquático, jetski, bmx race 
e ginástica rítmica, entre outros.

Portimão tem recebido nos úl-
timos anos diversas competições 
de alto gabarito extrafronteiras, 
nomeadamente o Campeonato 
do Mundo de Windsurf, Open de 
Portugal em Golfe, Campeonato 
do Mundo de F1 em Motonáuti-
ca, Taça do Mundo de Ginástica 
Rítmica, Campeonato da Europa 
de Vela Adaptada, o Estágio In-
ternacional de Judo de Verão, a 
Subida Internacional do Rio Ara-
de em Canoagem, ou o Enduran-
ce Internacional de Jetski, para 

só lembrar alguns.
Na realidade, o foco do Muni-

cípio é precisamente na diversi-
dade da oferta desportiva, exis-
tindo uma forte componente 
de desportos náuticos devido à 
nossa privilegiada localização 
geográfica. As modalidades gím-
nicas têm também uma forte 
representação, assim como os 
desportos motorizados, aquáti-
cos, aéreos, de combate e eques-
tres, o ténis, o futebol, o futsal, o 
andebol, a natação, o tiro des-
portivo, o ciclismo e ainda outras 
disciplinas desportivas.

400 eventos desportivos internacionais, 
nacionais e regionais
50 dias temáticos associados ao Desporto
10 programas desportivos em funcionamento

100 Ações de Formação
e Sensibilização Desportiva
Conferências, Seminários, 
Debates e Simpósios
Certificação de Unidades de Crédito
de Formação Desportiva para
Treinadores e Técnicos de Exercício Físico

Viver de perto todas as emoções do desporto
Oportunidade de participar num projeto único
Ter no mínimo 16 anos para integração
na Bolsa de voluntariado
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Propostas para 
todos os gostos
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Programação CED 2019

Eis alguns dos inúmeros pontos altos da programação 
desportiva para este ano em Portimão

45ª Volta ao Algarve 
em Bicicleta

20 de fevereiro
Zona Ribeirinha de Portimão

Estão confirmadas para a popular 
‘Algarvia’ 12 das 18 equipas Wor-
ldTour, entre as quais Deceunin-
ck-Quick Step (Bélgica), Team Sky 
(Reino Unido) e Bora-hansgrohe 
(Alemanha)

Campeonatos Nacionais de 
Clubes de Triatlo e de Triatlo 
por Estafetas Mistas

23 e 24 de março
Marina de Portimão

Estas duas competições são pon-
tuáveis para o Europeu da modali-
dade e trarão a Portimão os mais 
conceituados clubes e triatletas 
nacionais.

8º Fórum do Treinador de 
Futebol/Futsal

1 e 2 de abril 
Portimão Arena

Org.: ANTF/CMP
O maior evento organizado em Por-
tugal sobre treino desportivo inclui-
rá palestras com especialistas mun-
diais, workshops práticos de futebol 
e futsal e painéis de discussão

Campeonato do Mundo 
de Windsurf

20 de abril a 5 de maio
Área Desp. da Praia da Rocha

Org.: Windptm / CNP
Integrará os mundiais absolutos de 
Formula Windsurf, Formula Foil e o 
mundial de Masters de Raceboard, 
sendo cerca de 150 atletas de todo 
o mundo.

Campeonato da Europa 
Ultimate Frisbee

6 a 11 de maio
Praia da Rocha

Org.: APUDD / CMP
O Ultimate é um desporto sem con-
tacto físico e auto-arbitrado, no qual 
os jogadores são responsáveis por 
administrar e respeitar as regras

Open de Portugal em Golfe
9 a 12 de maio
Morgado do Reguengo

Org.: Morgado do Reguengo
Uma das mais antigas e emble-
máticas provas do principal cir-
cuito europeu, por aqui passaram 
Sam Torrance, Colin Montgome-
rie, Fredrik Jacobsen ou Miguel 
Angel Jiménez.

Campeonato do Mundo de F1 
em Motonáutica

17 a 19 de maio
Z. Ribeirinha de PTM / Rio Arade

Org.: UIM e CMP
O espetáculo e a emoção são dois 
dos ingredientes desta competição 
desportiva que Portimão vai rece-
ber, a par de cidades como Londres, 
Evian, Abu Dhabi ou Sharjah

7ª Edição do Congresso de 
Treinadores

1 a 2 de junho 
Portimão Arena

Org.: Treinadores de Portugal 
Este evento único, que junta treina-
dores das várias modalidades des-
portivas,  integra conferências ple-
nárias com temáticas generalistas 
e workshops por modalidade

Apresentação do Postal 
Portimão CED2019 

19 de janeiro | 17h00
Museu de Portimão

Org.: CMP e CTT
O inteiro postal “Cidade Europeia 
do Desporto 2019” integrará a ofer-
ta filatélica que os CTT disponibili-
zam para colecionadores, para ou 
quem se interesse pela temática.

Exposição “O Desporto na 
Filatelia Portuguesa”

19 jan a 24 fev 
Museu de Portimão

Org.: CMP, CTT – Secção de Filate-
lia e Ass. Filatélica do Algarve
Exposição de selos que retrata o des-
porto português e que agrupa alguns 
exemplares de rara beleza estética, 
inspirados em diversas modalidades.
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Festa Nacional da Ginástica 
28 a 30 de junho
Portimão Arena, Alameda, Lota, 
Largo Município

Org.: FPG/CMP/CIRM
Todas as disciplinas da ginástica 
estarão representadas, sendo espe-
rados em Portimão cerca de 4 mil 
atletas de todo o país.

Torneio Pré-Época Liga 
Portuguesa/La Liga

19 a 21 de julho
Estádio Municipal

Org.: Liga Portuguesa de Futebol
A prova resulta de uma parceria 
entre a Liga Portugal e a Liga Espa-
nhola de Futebol, com duas equi-
pas da Liga NOS e outras tantas da 
La Liga.

Record Masters Cup
23 a 25 de agosto 
Portimão Arena

Org.: Unisports e Câmara Munici-
pal de Portimão
A prova assume-se como o mais 
importante troféu de início de épo-
ca, com a presença de equipas de 
classe mundial e elevados níveis de 
competição 

Campeonato do Mundo de 
Superbikes

5 a 8 de setembro
Autódromo Internacional 
do Algarve

Org.: Parkalgar/Federação Auto-
mobilismo
Regressa mais uma vez ao concelho 
a principal competição desta mo-
dalidade a nível mundial, estando 
garantido um espetáculo desporti-
vo de elevadíssimo nível

Taça do Mundo 
de Ginástica Rítmica 

6 a 8 de setembro
Portimão Arena

Org.: FPG / CMP
Portimão volta a ser a capital in-
ternacional da Ginástica Rítmica 
com a realização de uma etapa do 
circuito mundial, que trará até nós 
atletas de 34 países

Elite Cup Hóquei em Patins
20 a 22 de setembro
Pavilhão Gimnodesportivo 
Portimão

Org.: Ass. Nac. Clubes Patinagem
Evento competitivo de pré-tem-
porada, reunirá oito das primeiras 
equipas classificadas da 1.ª Divisão 
Nacional de Hóquei em Patins

Campeonato da Europa de 
Vela Adaptada

5 a 13 de setembro
Rio Arade

Org.: Teia d’Impulsos
A prova contará com a presença de 
cerca de 150 velejadores e respeti-
vos técnicos, acompanhantes e vo-
luntários, surgindo na sequência o 
projeto local “Vela Solidária”

Mamamaratona 2019
12 de outubro
Zona Ribeirinha de Portimão

Org.: AOA
Nesta 19.º edição, a iniciativa aler-
tará para a deteção precoce do 
cancro em geral, e em particular do 
cancro da mama, angariando fun-
dos para vários projetos

Rallye Casinos do Algarve
1 a 2 de novembro
Org.: C. Automóvel do Algarve

Consagrando os vencedores do 
Campeonato Português de Ralis e 
do Troféu Ibérico de Rallys, recebe-
rá também a caravana do Campeo-
nato Sul de Ralis, o que é a certeza 
de muita disputa

Encontro Intergeracional ACES
14 de novembro
Pavilhão Gimnodesportivo 

Portimão
Org.: CMP
A iniciativa será realizada por oca-
sião das comemorações do segun-
do aniversário da visita da comitiva 
da Aces Europe a Portimão, realiza-
da precisamente em novembro de 
2017

Portugal Fit
30 de novembro 
a 1 de dezembro

Portimão Arena
Org.: Manz
Dedicado aos amantes de um es-
tilo de vida ativo e saudável, pro-
fissionais e amantes do desporto 
dividem-se por áreas de prática e 
formação e por uma feira temática

Gala do Desporto e Cerimónia 
de Encerramento “Cidade 
Europeia do Desporto 2019”

15 de dezembro
Portimão Arena

Org.: CMP; ACES Europa e ACES 
Portugal
Na conclusão deste intenso ano 
desportivo, Portimão passará o tes-
temunho à próxima Cidade Euro-
peia do Desporto.

JANEIRO
Cerimónia de Abertura  
CED 2019 “Mais Des-
porto para Todos”
18 de JANEIRO
Portimão Arena

Liga CTPR Pares 
(1ª Etapa)
19 de JANEIRO
Complexo Municipal 
de Ténis

Yoga, Histórias e os 
fundamentos da prática
19 de JANEIRO
Museu de Portimão

Saltos de Ano Novo
19 de JANEIRO
Praia da Rocha

Apresentação do Postal 
Portimão CED 2019
19 de JANEIRO
Local: Museu de 
Portimão

Exposição “O Desporto 
na Filatelia Portuguesa”
19 de JAN a 24 FEV
Local: Museu de 
Portimão

Trail/Caminhada 
Guiada TRP
20 de JANEIRO
Portimão
Org.: Ass. Trail Runners 
Portimão

Torneio Interturmas 
de Futsal
23 de JANEIRO
Esc. Sec.  Poeta António 
Aleixo

Desporto e Atividade 
Física Acessível
25 e 26 de JANEIRO
Espaço Raíz
Org.: Teia d’Impulsos

II Estágio de Taekwondo
26 de JANEIRO
Centro de Treinos de 
Portimão

Corta Mato Concelhio 
2019
26 de JANEIRO
Zona Ribeirinha PTM 
/ Alvor

Liga de Padel 2019 
(1ª Etapa)
26 e 27 de JANEIRO
Complexo Municipal 
de Ténis

Campeonato Nacional 
Natação de Salvamento 
– Piscina
27 de JANEIRO
Piscina Municipal
 
Ação: “O modelo de jogo 
no futebol”
28 de JANEIRO
C.D. Mexilhoeira Grande

Torneio Interturmas 
de Futsal
30 de JANEIRO
Esc. Sec. Poeta António 
Aleixo 

Flashmob ... dois minu-
tos meditação pela não 
violência e a paz
30 de JANEIRO
Agrup. Escolares do 
Município

O ABC do AVC - Da pre-
venção à reabilitação
31 de JANEIRO
Casa M. Teixeira Gomes

Fórum Empresarial de 
Desporto
31 de JANEIRO
Auditório do Museu

FEVEREIRO
Final Four Basquetebol 
Sub-14 Femininas
1 a 3 de FEVEREIRO
Pavilhão Gimnodes-
portivo

Percurso: Dia Mundial 
das Zonas Húmidas
2 de FEVEREIRO
Estação da Biodiv. de 
Alvor

Apuramento Nacional 
de Vela 420
2 a 3 de FEVEREIRO
Rio Arade / Praia da 
Rocha

Torneio Interclubes 
de Surf
2 e 3  de FEVEREIRO
Área Desportiva da 
Praia da Rocha

Basquetebol 3 x 3 
(Fase Escolar)
6 de FEVEREIRO
Esc.Secundária Poeta 
António Aleixo 

Campeonato Regional 
do Desporto Escolar
7 de FEVEREIRO
Área Desportiva da 
Praia da Rocha

Desporto e Atividade 
Física Acessível
8 e 9 de FEVEREIRO
Espaço Raíz

Caminhada Solidária 
DUAL
9 de FEVEREIRO
Zona Ribeirinha PTM

Campeonato Nacional 
de Cadetes
9 de FEVEREIRO
Portimão Arena

Camp. Regional Equipas 
Sub12/14 em Ténis
9 e 10 de FEVEREIRO
Comp. Municipal de 
Ténis

Encontros Regionais 
de Vela do Desporto 
Escolar
13 de FEVEREIRO
Clube Naval  de Por-
timão

Megas de Atletismo
13 de FEVEREIRO
EB da Bemposta

Encontros Regionais 
de Ténis do Desporto 
Escolar
14 de FEVEREIRO
Comp. Municipal de 
Ténis

Festival de Dança 
“Entrelaçados”
14 e 15 de FEVEREIRO
Faina - Exterior do 
Museu e TEMPO
Org.:  Dancenema

Dia dos Namorados: O 
amor é tudo o que exis-
te, Baba Nam kevalam
16 de FEVEREIRO
Casa das Artes

Celebrar o amor - yoga 
para mães e bebés
16 de FEVEREIRO
TAY - Terapias, Arte 
Yoga Studio

Workshop 
“O Treino com Kettlebell”
16 de FEVEREIRO
ISMAT

Workshop Dança 
Contemporânea
16 de FEVEREIRO
Casa das Artes

Batismos de Amor 
de Windsurf, Paddle 
e Mergulho
16 de FEVEREIRO
C. Desp. de Alvor, CN D. 
João II

Camp. Regional de 
Esperanças e Maratona
16 de FEVEREIRO
Rio Arade

Super Fitness Day
16 de FEVEREIRO
Pavilhão Gimnodesporti-
vo Portimão

Camp. Regional Equi-
pas Sub12/14 em Ténis
16 e 17 de FEVEREIRO
Comp. Municipal de Ténis

Torneio POW
16 a 17 de FEVEREIRO
Praia da Rocha

Mega Sprinter Escolar
19 e 20 de FEVEREIRO
Local: E. Sec. Poeta Ant. 
Aleixo 

Volta ao Algarve 
em Bicicleta
20 de FEVEREIRO
Local: Zona Ribeirinha 
de Portimão

Ação de Formação 
Boccia
22 de FEVEREIRO
Pavilhão Gimnodesporti-
vo Portimão

Dia do Atletismo Infan-
til “Pequenos Atletas”
22 de FEVEREIRO
Local: E. Sec. M. Teixeira 
Gomes

Campeonato Regional 
CS1, BC1, BC2, BC4, BC5
22 a 24 de FEVEREIRO
Local: Pavilhão Gimno-
desportivo

Conferência Internacio-
nal “Sports Managment”
23 de FEVEREIRO
Local: Hotel Alvor Praia

Trail/Caminhada 
Solidário
24 de FEVEREIRO
Portimão

Festival de Dança 
“Entrelaçados”
24 de FEVEREIRO
Local: TEMPO

Dia da Celebração do 
Olimpismo
25 a 26 de FEVEREIRO
Escolas do 1º Ciclo

Obesidade, a Epidemia 
do Séc. XXI - Como 
Combatê-la?
28 de FEVEREIRO
Casa M. Teixeira Gomes

MARÇO
Março Jovem
1 a 31 de MARÇO
Local: Vários

Torneio de Basquetebol 
do 1º Ciclo
1 a 31 de MARÇO
Escolas, Pavilhão Gimno-
desportivo

II Aquatlo Jovem O2
2 de MARÇO
Ria de Alvor 

Mega Aula de Zumba
2 de MARÇO
C. D. R. Pedra Mourinha

14º Cam. Nac. de Freefly, 
1ª Prova da 14ª Taça de 
Freefly, 1ª Prova de VQL
2 e 3 de MARÇO
Aeródromo Municipal 

Resposta Feminina
7 de MARÇO
Pavilhão Gimnodesporti-
vo Portimão

Encontro Nacional de 
Centros Formação Surf
7 a 9 de MARÇO
Área D. Praia da Rocha

Ama-te: yoga e relaxa-
mento para mulheres
8 de MARÇO
TAY - Terapias, Arte 
Yoga Studio

Jornadas do Arade
8 a 9 de MARÇO
Local: Audit. do Museu

Encontro de Jogos 
Tradicionais
8 a 9 de MARÇO
Zona Ribeirinha de 
Portimão

Dia Internacional da 
Mulher: As Praticas  
das mulheres...no Yoga
9 de MARÇO
Museu de Portimão

Iniciação Trail Jovem
9 de MARÇO
Portimão

Open Day - Dia do 
Golfista
10 de MARÇO
Campo de Golfe do Mor-
gado do Reguengo

Future - Torneio Interna-
cional §15.000 (Mens)
11 a 17 de MARÇO
Complexo Municipal 
de Ténis

“Mascotes Olímpicas: de 
talismãs a símbolos de 
identidade”
14 de MARÇO a 15 de 
ABRIL
Museu de Portimão

Taça de Portugal 
Basquetebol Seniores
14 a 17 de MARÇO
Portimão Arena

Torneio de Xadrez “Mar-
ço Jovem”
17 de MARÇO
CNP

2º Troféu Resistência 
Portimão (TRP 2019 
BTT) 1º Prova
17 de MARÇO
Portimão

Semana Fit & Ball
17 a 22 de MARÇO
Local: Vários

Triatlo Pais e Filhos
19 de MARÇO
Praia de Alvor

Yoga Pais Filhos
19 de MARÇO
Biblioteca Municipal 

Treino Técnico e Gradua-
ção Local Karaté
22 de MARÇO
Escola Karaté Shotokan 
Portimão

Encontros Regionais 
de Vela do Desporto 
Escolar
22 de MARÇO
Clube Naval  de Por-
timão

Dia Internacional da 
Felicidade: Prática de 
AstroYoga
23 de MARÇO
Pavilhão Gimnodesp.

Prova de Obstáculos Pais 
e Filhos
23 de MARÇO
CD Mexilhoeira Grande

Percurso Natural 
“Varandas sobre o Mar”
23 de MARÇO
Praia do Vau

Open de Portugal 
Taekwondo
23 de MARÇO
A designar

II Aquatlo Jovem O2
23 de MARÇO
Praia da Restinga/ Ria 
de Alvor

Taça de Portugal Free 
Fly/VQL
23 a 24 de MARÇO
Aeródromo Municipal de 
Portimão

Campeonato Nacional 
de Estafetas Mistas
23 a 24 de MARÇO
Marina de Portimão

Circuito Regional de 
Surf da Praia da Rocha
23 a 24 de MARÇO
Área Desp. Praia da 
Rocha

Camp. Regional Infan-
til, Iniciado e Juvenil
24 de MARÇO
Portimão Arena

Spring Boogie
25 de MARÇO a 26 de 
ABRIL
Aeródromo Municipal de 
Portimão

Jogos EUROS 2019 Seg. 
Social
27 de MARÇO a 4 de 
ABRIL
Local: Vários

Crianças em Movimento
27 de MARÇO
Pavilhão Gimnodesporti-
vo Portimão

Oncologia: Mitos e 
Desafios no doente 
oncológico
28 de MARÇO
Casa Manuel Teixeira 
Gomes

Encontro Nacional Mar-
cha e Corrida – Zona Sul
29 de MARÇO
Zona Ribeirinha de 
Portimão

Torneio Boxe Cidade de 
Portimão
30 de MARÇO
Pavilhão Gim. Portimão

Troféu Internacional de 
BMX Race
30 de MARÇO
Parque da Juventude 
PTM

Tertúlia AGITAR 
“Desporto e Obesidade 
Infantil”
30 de MARÇO
A definir

Torneio de Tiro ATP
30 e 31 de MARÇO
Academia de Tiro de 
Portimão

4ª Encontro dos Urban 
Sketchers em Portimão
30 e 31 de MARÇO
Portimão

I Open de Natação 
Adaptada
31 de MARÇO
CD Mexilhoeira Grande
 
Maratona / Masterclas-
se Zumba
31 de MARÇO
Pavilhão Gim. Portimão

Muitas sugestões até março

Acompanhe a CED 2019 em:   www.portimaodesporto2019.pt
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Da infância à 3ª idade
Atividades Físicas

Desde há muito que o 
Município de Portimão 
aposta claramente na 
integração de diversos 

tipos de atividades, 
dirigidas à infância 

e adolescência, mas 
também aos adultos e 

à população sénior. 
Para contrariar os 

elevados índices de 
sedentarismo regis-

tados no nosso país, 
a autarquia propor-

ciona atividades físi-
cas primordiais para 

o desenvolvimento 
da criança e jovem 

enquanto ser huma-
no saudável, física e 

mentalmente, pro-
movendo igualmente 

a saúde e condição 
física dos seus pais e 
prevenindo os sinais 
de perda de capaci-

dades associadas ao 
envelhecimento.

Crianças e jovens
Para bebés e crianças com 

idades até aos 3 anos, a oferta 
prende-se com atividades de 
motricidade infantil facultadas 
por algumas creches do conce-
lho e pela natação para bebés 
na Piscina Municipal de Porti-
mão. 

O Município promove nas suas 
três piscinas, em contexto extra-
curricular, uma oferta gratuita 
dirigida a crianças com idades 
entre os 4 e os 6 anos, num to-
tal superior a 1155 beneficiários. 
Nos Complexos Desportivos de 
Alvor e Mexilhoeira Grande po-
dem ser frequentadas classes de 
natação por pais e filhos, de 3 e 
4 anos. Com mais de três déca-
das de funcionamento, o proje-
to “Aprender a Nadar”, dirigido 
a todas as crianças dos jardins 
de infância, chega atualmente a 
cerca de 650 miúdos.

No 1º ciclo, o desenvolvimen-
to curricular é completado pe-
las atividades extracurriculares 
onde se insere a atividade física 
e desportiva, mas também por 
ações de sensibilização de bas-
quetebol, gira-vólei, gira-praia 
e patinagem, asseguradas pelo 
movimento associativo.

Para além dos períodos escola-
res e no final do ano letivo, o Mu-
nicípio, em parceria com escolas, 
Juntas de Freguesia e privados, 
organiza o projeto “Férias Des-
portivas” que existe há 25 anos 
e integra mais de 1500 partici-
pantes entre os 6 e os 16 anos, 
sendo prioritárias as inscrições 
de crianças ligadas às institui-
ções de acolhimento, bem como 
as referenciadas socialmente 
pela Câmara. Esse projeto está 
associado a outro, designado 
de “Programa de Ocupação dos 
Tempos Livres dos Jovens Porti-
monenses”, que integra anual-

mente mais de 150 jovens volun-
tários entre os 17 e os 25 anos.

Na vertente do Desporto 
Adaptado, o Município apoia 
várias iniciativas, quer das es-
colas quer dos clubes, e alguns 
dos projetos existentes incluem 
alunos com necessidades educa-
tivas especiais, com limitações 
ao nível das funções mentais 
intelectuais e do espectro do au-
tismo, crianças com síndroma de 
down, limitações motoras e ou-
tros tipos. A oferta abrange na-
tação, Boccia, karaté, surf e vela.

Adultos
Vocacionadas para os adul-

tos, as ofertas na área da ativi-
dade física e desporto são diver-
sificadas. Para além da oferta 
dos cerca de dez ginásios e 
estúdios privados existentes no 
concelho e das ofertas do mo-
vimento associativo, muito ao 
nível do ciclismo e BTT, danças 
tradicionais e latinas, natação 
e atividades aquáticas, despor-
tos de mar como surf, windsurf, 
kitesurf, vela, stand up paddle, 
entre outros, há toda uma série 
de propostas nas piscinas mu-
nicipais e respetivos complexos 
desportivos, ou mesmo nos pa-
vilhões desportivos municipais, 
das aulas de yoga e pilates ao 
treino intervalado e condição 
física geral.

A marcha e a corrida pos-
suem grande tradição em Porti-
mão, tendo a autarquia criado 
em 2015 o Centro Municipal de 

Marcha e Corrida, pelo qual já 
passaram mais de 300 pessoas, 
existindo também outros gru-
pos já organizados que promo-
vem semanalmente encontros 
e participação em provas de 
recreação e competição. 

 As zonas ribeirinhas e frente 
de mar/praia, a Área Desportiva 
da Praia da Rocha com campos 
de voleibol, futebol de praia e 
basquetebol, as ciclovias, os 
passeios pedestres e os passadi-
ços junto ao mar oferecem mil e 
uma possibilidades a centenas 
de pessoas, para uma prática 
informal e saudável.

Seniores
Para os seniores, os Progra-

mas “Exercício e Saúde” e “Viver 
Sénior” têm sido, em parceria 
com as instituições de solida-
riedade social, as universidades 
seniores, os lares e centros de 
dia, responsáveis por proporcio-
narem a quase 2600 pessoas 
com mais de 55 anos o acesso 
à prática de atividade física, 
nomeadamente por sessões 
de yoga e pilates, ginástica 
funcional, gerontomotricida-
de, caminhadas, hidroterapia 
e hidroginástica, bem como a 
participação em encontros in-
ter-geracionais, jogos seniores e 
olimpíadas seniores.

No mesmo âmbito insere-se 
igualmente uma das novidades 
deste ano, o “Programa Diabe-
tes em Movimento”. Da respon-
sabilidade da Direção Geral da 
Saúde, tem polos de operacio-
nalização em 12 localidades es-
palhadas de Norte a Sul do País. 
Portimão é uma delas e, numa 
parceria entre o Município e a 
Administração Regional de Saú-
de do Algarve e o Agrupamento 
de Centros de Saúde do Barla-
vento, possibilita a cerca de 30 
participantes com diabetes tipo 
II a prática regular de exercício 
físico, como forma de combater 
as incidências da doença e me-
lhorar a sua saúde e qualidade 
de vida. O projeto estende-se de 
outubro até junho e tem uma 
duração de, pelo menos, três 
anos.
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Aposta Municipal

Um terço dos portimonenses 
pratica desporto

Dados recolhidos para o Pla-
no Estratégico de Desenvol-

vimento Desportivo apontam 
que cerca de 34 por cento dos 
habitantes do concelho, ou seja, 
18.909 pessoas, assumem pra-
ticar uma atividade desportiva 
com regularidade, número supe-
rior à média nacional, mas que 
pode e deve ser suplantado. 

A privilegiada situação geo-
gráfica de Portimão, cujas con-
dições climáticas naturais po-
tenciam fortemente a atividade 
física e desportiva informal e de 
ar livre, contribuem seguramen-
te para esse registo positivo, sen-
do aposta municipal a meta dos 
50 por cento de praticantes até 
final de 2019.

Dinâmica 
contagiante

Um pouco por todo o conce-
lho residentes e visitantes des-
frutam a paisagem e o ameno 
clima que se sente durante qua-

se todo o ano, fazendo uma boa 
caminhada ou corrida junto à 
praia, pelos passadiços ou pelos 
percursos pedestres. 

É comum ver-se grupos de 
jovens com sacos e mochilas 
dirigindo-se para os seus locais 
de treino, sejam em escolas, 
complexos desportivos ou até 
na Área Desportiva da Praia da 
Rocha, assim como crianças que 
seguem os professores em dire-
ção às piscinas, onde fazem a 
sua iniciação ao meio aquático. 

Jovens passeiam de bicicleta 
ou praticam BMX no Parque da 
Juventude e paraquedistas pin-
tam de cores alegres o céu de 
Alvor e da Penina com as suas 
velas, ao mesmo tempo que sur-
fistas e barcos à vela salpicam o 
mar, aproveitando todo o poten-
cial náutico aqui existente.

E se a prática da atividade físi-
ca e desportiva é, sobretudo, es-
pontânea e amadora, Portimão 
conta com muitos clubes, giná-
sios e associações que ajudam a 
impulsionar toda essa dinâmica.

Sempre a crescer
De acordo com as estatísticas, prevê-se um forte crescimento pop-
ulacional para todo o Algarve, na ordem dos 79 por cento, e este 
concelho destaca-se como um dos que mais poderá crescer, esti-
mando-se um aumento de 94 por cento de residentes até 2031.
Perante tal cenário, importa criar condições adequadas para per-
mitir as atividades físicas e desportivas capazes de corresponder 
ao acentuado crescimento populacional que se perspetiva.

11

94%
até 2031
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Qualificação e Voluntariado
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Oferta formativa 
dirigida aos agentes 
desportivos

Para estimular em todos os 
estratos etários e sociais 

dos portimonenses a prática 
desportiva regular que se pre-
tende, é fundamental que os 
treinadores e dirigentes sejam, 
e estejam, devidamente quali-
ficados. Nesse sentido, foi feito 
um levantamento que reuniu 
uma amostra significativa de 
potenciais interessados.

Dirigentes clubísticos, treina-
dores, pais e encarregados de 
edução de atletas, responsá-
veis de agrupamentos de esco-
las e os próprios atletas foram 
auscultados, de modo a serem 
contempladas as necessidades 
de toda a esfera desportiva do 
concelho, numa intervenção 
partilhada entre os técnicos da 
autarquia e os parceiros estra-
tégicos Lab Coach/Optimize 
Consultors.

Após análise, resultaram 
como temas prioritários para a 
realização de ações formativas 
as seguintes áreas; saúde e des-
porto; nutrição e alimentação; 
dimensão psicológica; desporto 
competitivo; desporto forma-
tivo; e ética no desporto. Estes 
temas darão corpo a um ciclo 
designado de “Focus”. Outros 

temas considerados relevantes 
foram o financiamento despor-
tivo e a gestão de organizações 
desportivas, bem como o domí-
nio  técnico e formações espe-
cificas (ciclo “Specificus”), onde 
estão a ser preparadas ofertas 
formativas relativas a cerca de 
30 modalidades desportivas.

Haverá ainda os grandes for-
matos (ciclo “Eventus”), com 
uma série de congressos/confe-
rências e, finalmente, o “Ciclus”, 
que contará com quatro pro-
gramas formativos cirúrgicos  e 
estratégicos, direcionados  aos 
principais agentes envolvidos 
no fenómeno desportivo.

Para treinadores, será reali-
zada a quarta edição do “Li-
derar no Desporto”; no que se 
refere a dirigentes, terá lugar o 
“Gerir & Dirigir”; relativamente 
a encarregados de educação, 
está contemplado o programa 
“Educadores no Desporto”; e os 
praticantes e atletas poderão 
participar no “Eu, Performance”. 

Treinadores e técnicos de 
exercício físico irão receber cer-
tificações de unidades de cré-
dito de formação desportiva, 
ao participarem em ações que, 
normalmente, só acontecem 

nos grandes centros urbanos e 
que, por esse motivo, os afas-
tam de Portimão.

Congressos
e seminários

Em termos de amplitude na-
cional, merecem referência o 
Fórum Empresarial do Desporto, 
Congresso Nacional de Corrida, 
a Conferência Sports Manage-
ment, o 42º Congresso da Asso-
ciação Portuguesa de Treinado-
res de Natação, as 3ªs Jornadas 
do Arade, o 8º Congresso de 
Treinadores de Futebol e Futsal, 
o Congresso da Sports Embassy, 
a Feira de Fitness, Saúde e Bem-
-estar, o 5º Seminário Treino de 
Jovens no Andebol, o Congresso 
Nacional de Nadadores Salva-
dores e as 1ªs Jornadas Científi-
co Desportivas de Portimão.

Destaque ainda para o maior 
evento internacional de fitness 
realizado no nosso País, o Por-
tugal Fit 2019, que promove - 
para além da prática - diversas 
ações de formação dirigidas 
aos profissionais da área.

Ajudar Portimão 
a fazer História

Constituiu um êxito em toda a linha o desafio lançado pelo Municí-
pio para a criação de uma bolsa de voluntários, dispostos a colaborar 
nas iniciativas previstas no âmbito da Cidade Europeia do Desporto 
2019, o maior evento desportivo nacional deste ano.

Uma enriquecedora partilha de experiências é o que espera os vo-
luntários, com idades entre os 16 anos e os 69 anos, os quais mani-
festaram disponibilidade e sentido de responsabilidade, são comuni-
cativos, têm conhecimento de idiomas e assumiram o compromisso 
de representar o espírito do projeto. Até ao momento já há 90 volun-
tários, estando as inscrições abertas todo o ano.

Entre janeiro e dezembro de 2019, vão ter oportunidade de colabo-
rar em várias áreas, desempenhando tarefas que vão desde o apoio 
logístico ao secretariado, assistência de sala, acolhimento de atletas, 
acompanhamento de equipas técnicas, distribuição de publicidade e 
entrega de prémios.

Os voluntários têm direito a cartão de identificação, seguro de aci-
dentes pessoais e bolsa de apoio às despesas de alimentação e des-
locações, bem como a oportunidade de participarem em ações de 
formação, dinamizadas pela Direção Regional do Algarve do Institu-
to Português do Desporto e da Juventude e pela Divisão de Desporto 
e Juventude da autarquia.

“Sociabilizar mais”
“Estes eventos são bons para que os jovens 
não estejam tão agarrados aos computadores 
e sociabilizem mais. É por isso que convenci al-
guns amigos a voluntariarem-se também.”
Laura Rosa (17 anos) - Estudante

“Projeto importante”
“Desejo aplicar algum do meu tempo livre em 
prol de um projeto que considero muito impor-
tante. Em tudo o que seja necessário estarei 
disponível, para que a iniciativa corra bem.”
António Domingos (51 anos) 
Telecomunicações Móveis

“Adoro este conceito”
“Sou brasileira e estou a fazer mestrado no Por-
to. Adoro este conceito de cidade desportiva e 
sempre que possível virei a Portimão, pois bas-
ta um pouco de força de vontade.”
Bárbara Pereira (29 anos)
Professora de Educação Física

“Diminuir sedentarismo”
“Quero ajudar a minha cidade a evidenciar os 
benefícios da prática desportiva para a saúde, 
aumentando os índices da atividade física e di-
minuindo os riscos do sedentarismo.”
Marcos Diogo (19 anos) - Estudante

“Cidadania proactiva”
“Como defendo uma cidadania proactiva, não 
podia deixar de aderir. Considero que nós, ci-
dadãos conscientes, devemos dizer ‘Presente!’ 
e por isso cá estou eu para o que der e vier.”
Teresa Viegas (51 anos) - Educ. de Infância
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O concelho de Portimão dispõe de uma 
boa rede de equipamentos desportivos, 
que se destinam à competição, a treino, 
formação e recreação física e desporti-
va de crianças, jovens e adultos.
A proposta é ficarmos a saber um pouco 
mais sobre as principais infraestruturas:

Pavilhão Gimnodesportivo Municipal

Localizado em pleno centro da cidade, foi recentemente 
renovado e possui como valências uma nave preparada 
para todas as modalidades indoor, três salas de fitness 
e um estúdio de dança. Permite a pratica de fitpower, 
yoga, zumba, pilates, ginástica localizada ou mind & 
body. No estúdio de dança funciona ainda a Escola 
Municipal de Ballet, com aulas desde a iniciação até ao 
nível avançado, bem como aulas de dança contempo-
rânea.

Complexo Desportivo de Alvor

A proximidade com a praia e o mar torna-o único. Tem 
uma piscina coberta com seis pistas, dois campos de té-
nis em piso sintético e um campo polivalente. É possível 
praticar diversas atividades: aulas de natação dirigidas 
a todas as idades; hidro-deep; hidroginástica; hidro pré-
-parto e atividades terapêuticas (hidroterapia e fisio-
terapia). Funciona ainda a Escola de Ténis, com várias 
classes. 

Comp. Desp. da Mexilhoeira Grande

Com a natureza como pano de fundo, disponibiliza au-
las de natação, hidroginástica e pilates. O campo de 
futebol de piso sintético pode ser reservado para um 
treino de equipa ou um jogo de amigos. Dispõe de salas 
e equipamentos para a realização de seminários, for-
mação, workshop e reuniões de trabalho.

Complexo Municipal de Ténis

Localizado no centro de Portimão, é composto por seis 
campos de ténis, cinco de padel e dois campos de mini 
ténis, funcionando ainda uma escola de formação da 
modalidade. 

Portimão Arena

Pavilhão multiusos moderno e de arquitetura vanguar-
dista, possibilita nos seus mais de 6.000m2 de área 

eventos desportivos de grande nível. O espaço é domi-
nado pela arena principal, capaz de acolher 3.000 es-
petadores sentados em bancadas retráteis e amovíveis, 
ou até 8.000 espetadores em pé. Dispõe de centro de 
negócios e auditório. No exterior, 10.000 m2 de área ao 
ar livre permitem ainda a realização de feiras, exposi-
ções, espetáculos, etc.

Autódromo Internacional do Algarve

Considerado um dos melhores e mais avançados a nível 
internacional, o circuito tem 4,6 quilómetros de exten-
são, fica a 10 minutos de distância do centro da cidade 
de Portimão e tem capacidade para mais de 80 mil pes-
soas sentadas. Toda a infraestrutura está inserida no 
Algarve Motor Park, um complexo que inclui também 
outras áreas do desporto motorizado como o karting ou 
o todo-o-terreno, além de um complexo desportivo, um 
parque tecnológico com diversas empresas e um hotel. 

Piscina Municipal de Portimão

Equipamento localizado num dos principais eixos da 
cidade, a Avenida 25 de Abril, tem uma piscina de 25 
metros com seis pistas para a prática de várias moda-
lidades aquáticas: natação; hidroginástica; polo aquá-
tico; natação sincronizada; triatlo e natação livre. Tem 
um tanque para hidroterapia, fisioterapia aquática e 
aprendizagem de natação dirigida a bebés, dispondo 
de bancada com capacidade para 650 lugares. 

Área Desportiva da Praia da Rocha

Espaço ideal para quem não gosta de passar o dia es-
tendido na toalha, proporciona várias opções: voleibol, 

basquetebol, futebol de praia e futevólei são as mais 
populares, mas há também yoga, hidroginástica, fris-
bee ou fitness.

Estádio Municipal de Portimão

Possui campo de futebol relvado e tem capacidade para 
4.961 pessoas, reunindo todas as caraterísticas para a 
realização de jogos da Primeira Liga. 

Aeródromo Municipal de Portimão 

Este equipamento tem capacidade para servir o tráfego 
de aviões ligeiros e de helicópteros. É procurado duran-
te todo o ano por paraquedistas desportivos do mundo 
inteiro.

Parques Vitavó

Espaços públicos na cidade com circuitos de manuten-
ção compostos por estações com o intuito de promover 
o desporto para todos, proporcionam atividades diverti-
das de força, flexibilidade e equilíbrio. Estão disponíveis 
nos seguintes locais: Parque do Jardim das Águas Vivas; 
Parque do Bairro Operário (Largo 28 Maio); Parque do 
Jardim da Urbanização Tau e Parque do Complexo Des-
portivo de Alvor, entre outros.

Parque da Juventude de Portimão 

Aqui é possível descobrir as curvas e contracurvas de 
uma pista BMX Race. Neste espaço privilegiado de ati-
vidades ao ar livre para crianças e jovens existem ainda 
um polidesportivo e um circuito de manutenção.

Rede de Infraestruturas
13

Espaços para treino, 
formação e competição
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Modalidades & Mascotes

Mais de seis dezenas 
de propostas

No início de 2019 são praticadas 83 modalidades 
desportivas no concelho, asseguradas por clubes e 

outras entidades, públicas e privadas, sendo 57 de âm-
bito federativo e 26 recreativas. 

Os clubes desportivos são, todos eles, organizações 
sem fins lucrativos. A nível particular há uma dezena de 
ginásios e estúdios de dança privados, que oferecem a 
prática de modalidades como musculação, dança e au-
las de grupo de fitness.

Existem também diversas empresas de Portimão que 
promovem a atividade física para os trabalhadores, 
como o Centro Hospitalar do Algarve - Barlavento, o 
Centro Desporto Cultura e Recreio do Pessoal dos CTT, a 
EMARP, a GNR, a PSP, ou a Associação Humanitária dos 
Bombeiros de Portimão, além de associações religiosas 
e outras, de que são exemplos as Misericórdias, lares, 
centros de dia e centros paroquiais. 

Casal de Férinhas 
anima provas 
desportivas

Com um ar traquinas e divertido que a todos contagia, 
o casal de mascotes Férinhas vai ser uma das principais 
imagens de marca de Portimão – Cidade Europeia do Des-
porto 2019.

Em todos os eventos desportivos que se realizarem lá 
estarão, transmitindo o seu contagiante entusiasmo ao 
público e contribuindo, dessa forma, para que a festa seja 
ainda mais animada.

Mas o Férinhas e a Férinhas não surgiram do nada, pois 
as suas origens remontam a 2003, tendo a dupla sido 
criada para ilustrar o material promocional das Férias Des-
portivas, que movimentam nos meses de agosto cerca de 
1750 crianças e jovens do concelho, orientados por 120 
monitores, numa organização pioneira da Câmara Muni-
cipal de Portimão, já com 28 edições, e que tem sido ado-
tada em muitas outras localidades do país.

Está desde já garantido que o par continuará para 
além de 2019, podendo a Férinhas e o Férinhas ser con-
vidados para transmitir a sua alegria em iniciativas exter-
nas, através do contacto:  juventude@cm-portimao.pt

Primeiros passos
Para os alunos dos jardins de infância da rede pública existe a oferta desportiva municipal da na-
tação/adaptação ao meio aquático, com o projeto “Aprender a Nadar”. No âmbito do Desporto Es-
colar, os cinco Agrupamentos de Escolas do Concelho proporcionam modalidades como a natação, 
o badminton, o futsal, o basquetebol, os desportos gímnicos, o surf, o ténis, a vela, o boccia, o ténis 
de mesa e o voleibol, operando em Portimão dois centros de formação desportiva de surf e vela.

Mobilidade suave
No âmbito do lazer e do desporto informal, é de reter o facto de Portimão ter tradições na mobilidade 
suave, como comprovam os corredores cicláveis, e cinco percursos ambientais que, em função das 
suas especificidades, poderão ser feitos a pé, de bicicleta ou até de barco, os quais se estendem a 
partir das dunas e Ria de Alvor, passando por passadiços e praias de falésias deslumbrantes. 
Referência especial para a Rota Acessível de Portimão, um projeto pioneiro a nível nacional des-
tinado a pessoas com mobilidade condicionada. Este percurso pedonal contínuo e sem barreiras 
estende-se por cerca de seis quilómetros e atravessa parte do centro da cidade, abrangendo desde 
serviços públicos a pontos turísticos e áreas dedicadas ao comércio tradicional.
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Associativismo Dinâmico

Gala do Desporto 
homenageou mais 
de 400 atletas e 
treinadores

Trabalho de base 
dá frutos duradouros

Com fortes tradições despor-
tivas no tecido social de Por-

timão, o movimento associativo 
conta com 66 coletividades, 
localizadas essencialmente na 
cidade.

Muito embora o associativis-
mo local já tenha conhecido 
melhores dias, fruto da mu-
dança de hábitos sociais e das 
transformações ocorridas nas 
últimas décadas, é à entrega 
entusiasta de dedicados diri-
gentes que se deve uma parte 
significativa da dinâmica desta 
comunidade, através da pro-
moção de inúmeras iniciativas, 
muitas delas na vertente des-
portiva. 

Em boa verdade, o movimen-
to associativo tem contribuído 
decisivamente para a formação 
ética de várias gerações de jo-
vens portimonenses, especial-
mente pela prática continuada 
do desporto, e o seu comprome-
timento no projeto CED 2019 

– desde a primeira hora - em 
muito concorreu para a vitória 
desta candidatura de âmbito 
nacional.

Mais de 2100 
atletas federados

No que toca aos emblemas 
desportivos, os últimos dados 
disponíveis apontam para um 
número de 11680 associados, 
sendo os mais representativos 
o Clube Naval de Portimão, o 
Portimonense Sporting Clube, a 
Portinado – Associação de Na-
tação de Portimão e o Clube de 
Ténis Portimão e Rocha. 

Entre as modalidades com 
mais praticantes encontram-se 
o futebol, a natação, o ténis, o 
futsal e o basquetebol. Mas as 
propostas para a prática com-
petitiva incluem outras moda-
lidades, de que são exemplo 
o hóquei em patins, o judo, 

as disciplinas de ginástica, o 
taekwondo, o bmx, a vela, o surf, 
o karaté, o badminton, o boxe, o 
windsurf ou o kitesurf.

Na atualidade, Portimão con-
ta com cerca de 2100 federados 
em três dezenas de modalida-
des. Vários desses atletas con-
quistaram por diversas vezes 
medalhas de bronze, prata e 
ouro em competições nacio-
nais e internacionais ao longo 
dos últimos anos. Para apoio à 
organização de provas e na des-
locação dos atletas em compe-
tições externas, os clubes locais 
contam com a colaboração da 
Câmara Municipal.

Com o trabalho de base que 
se pretende continuar, segura-
mente que outros bons resul-
tados serão atingidos, sempre 
reforçados num espírito de 
deontologia desportiva que se 
cultiva desde tenra idade e que 
Portimão quer reforçar ao longo 
deste ano.

Em clima de festa, a Gala do 
Desporto de Homenagem aos 
Campeões Portimonenses, reali-
zada na tarde de 16 de dezem-
bro passado, distinguiu os atle-
tas, técnicos e dirigentes que se 
destacaram ao longo da época 
2017/2018, a nível regional, na-
cional e internacional, num total 
de 441 medalhados.

Sobre a programação, a pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Portimão, Isilda Gomes, fez 
questão de sublinhar: “Se estão 
à espera de grandes manifesta-
ções desportivas, grandes even-
tos, não as vão encontrar. Nunca 
escondi que a candidatura não 
era megalómana e sempre refe-
ri que iriamos continuar com os 
pés bem assentes na terra e que 
os primeiros objetivos passariam 
por empreender um evento so-
bre o mote ‘Mais Desporto para 
todos’, permitindo - por exemplo 
- que o índice de prática despor-
tiva passe dos atuais 40 para os 
50 por cento.”

Segundo a autarca, o movi-
mento associativo estará envol-
vido, “tendo sido por isso que 
todos os eventos apresentados 
pelos clubes à edilidade se en-
contram contemplados na pro-
gramação”. Isto porque um dos 
principais objetivos que norteia 
a CED é, nas palavras da presi-
dente, “alterar as próprias polí-
ticas municipais na conceção e 
gestão do desporto na cidade.”

Igualdade 
de género

Pela segunda vez, foi atribuí-
do o prémio “Atletas pela Igual-
dade”, que reconheceu as as-
sociações e clubes desportivos 
com boas práticas na integra-
ção da dimensão da igualdade 
de género masculino e feminino 
nas modalidades desportivas 
federadas, individuais e coleti-
vas por si desenvolvidas. O ob-
jetivo é consciencializar para a 
igualdade de oportunidades de 
participação, reconhecimento 
e valorização de mulheres e de 
homens, em todos os domínios 
da sociedade, inclusivamente 
no desportivo.

Ao longo das duas ho-
ras em que decorreu a 
Gala do Desporto 2018, 
foram atribuídos 14 
prémios “Grau Ouro”, 
137 “Grau Prata” e 264 
“Grau Bronze”, além 
de 16 prémios “Atletas 
pela Igualdade” e dez 
menções “Reconheci-
mento”, tendo sido ho-
menageados 364 atle-
tas e 51 técnicos.

11680 

2100

66 

57 

Associados

Atletas 
federados

Clubes e 
associações

Modalidades 
desportivas federadas



Novas valências desportivas
em funcionamento até final do ano

Acompanhe a CED 2019 em:   www.portimaodesporto2019.pt            cidadeeuropeiadodesporto2019

Reforço de Equipamentos

Uma vez que investir na ativi-
dade física é investir em qua-

lidade de vida, produtividade e 
redução dos custos com a saúde, 
as linhas estratégicas incluídas 
no Plano Diretor Municipal de 
Portimão preveem a construção 
de alguns novos equipamentos 
desportivos, assim como a re-
qualificação de outros.

Para além dos projetos em 
destaque nesta página, está 
prevista a construção de um 
parque de merendas junto ao 
atual Complexo Desportivo de 
Alvor, potenciando as respostas 
deste equipamento em matéria 
de oferta de lazer. Encontra-se, 
de igual modo, programada a 
construção de um Complexo 
de Tiro em campo aberto para 
competição e lazer, a localizar 
na zona do Escampadinho, junto 

ao Autódromo Internacional do 
Algarve.

Por outro lado, o Município 
encontra-se a redefinir a políti-
ca de planos de água (piscinas) 
do concelho e a proceder à re-
qualificação e manutenção das 
existentes. Ainda neste capítulo, 
e depois da recente intervenção 
nos polidesportivos situados no 
Largo Gil Eanes, Pedra Mourinha 
e Ladeira do Vau e nos parques 
Vita Avó, o mesmo sucederá no 
polidesportivo da Quinta do Am-
paro, ao mesmo tempo que será 
desenvolvido um programa de 
requalificações e ajustamentos 
que enquadre faseadamente 
todos os equipamentos despor-
tivos municipais ainda não inter-
vencionados, nomeadamente a 
bancada do Complexo da Mexi-
lhoeira Grande.

PROJETOS PARA 2019 

Portimão informa

Pista de BMX Race
No Parque da Juventude será construída uma nova pista 
de BMX Race – a atual pista em terra batida ficará com 
um total de 400 metros lineares de extensão e será re-
desenhada, assumindo a forma de um W. Não será uma 
empreitada direta da autarquia, que pretende firmar um 
contrato-programa com o Clube de Bicross de Portimão no 
valor de 100 mil euros. Prevê-se que esteja concluída no 1º 
trimestre deste ano.

Street Workout Park
Já está montado um parque de Street Workout no areal 
da Praia da Rocha, atrás do passadiço de madeira, no 
qual os praticantes utilizarão o próprio peso corporal para 
a execução de puxadas na barra fixa ou flexão de braços, 
entre diversos outros exercícios desta modalidade de trei-
no no exterior. Prevê-se ainda a criação de outro parque 
em Alvor, junto ao Complexo Desportivo.

Pavilhão Desportivo da Boavista
Com um custo estimado de 1.38 milhões de euros, pre-
vê-se que o futuro Pavilhão da Boavista tenha oito me-
ses de construção e seja inaugurado no segundo semes-
tre deste ano. A empreitada contempla uma bancada 
de 480 lugares. A nave principal terá um campo de jo-
gos com as dimensões de 40x20, cujo piso em madeira 
exótica irá permitir a prática de várias modalidades de 
competição. Haverá ainda uma sala especializada para 
a prática de ginástica rítmica, estando contempladas, 
para além dos balneários, mais três salas multiusos e 
uma outra de musculação.

Pista de Atletismo
Encontra-se por redefinir a localização de uma pista de 
atletismo. Dada a dimensão do projeto, o mesmo poderá 
ser concretizado em parceria com privados.

BMX Freestyle e Skate Park
Na zona oposta, no limite com a Avenida V6, na área 
onde funcionava uma pista para carros telecomandados 
surgirá um skate park, numa intervenção que custará 
200 mil euros e que deverá estar concluída no segundo 
semestre de 2019. Os destaques do projeto serão uma 
piscina seca e uma estrutura com corrimão e desníveis 
para a prática de skate e patinagem.

O Pavilhão da Boavista vai ser uma realidade até final deste ano, num investimento autárquico de 1.38 milhões de euros.


