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“O desporto tem o poder de superar
velhas divisões e criar o laço de
aspirações comuns.”

“S port has the power to break
down barriers and to unite people
in a way that little else does.”

Nelson Mandela,
Nobel da Paz
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the candidature of Portimão for European City of Sports 2019.

Nelson Mandela,
Nobel of Peace
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Introdução

Depois de um período de fortes restrições financeiras marcado pela impossibilidade de investimento municipal em diferentes áreas estratégicas,
Portimão pretende, através desta candidatura, marcar um novo pulsar, com
renovadas preocupações, em que o DESPORTO volta a integrar a agenda das
prioridades.

After a period of strong financial restrictions where there was
no room for investment in different strategic areas, the city of
Portimão is now, with this candidature, ready to reset SPORT
as one of the priorities of an agenda filled with new worries
and energy.

Esta é uma área de reconhecida importância no desenvolvimento de um
município, em virtude do forte impacto na qualidade de vida dos cidadãos.
Por isso, é de olhos postos no futuro que trabalhamos empenhadamente
para, não só melhorar as condições, ampliar os apoios e reforçar os projetos existentes, que já cobrem necessidades de diferentes faixas etárias,
como também para implementar novos programas inclusivos que, no seu
todo, assegurem o apoio necessário às diferentes modalidades praticadas
no Município.

This is surely an important area for the development of a
city because of the impact it has on the citizens’ quality of
life. Therefore, gazing at the future, we work hard not only to
improve conditions, enlarge supporting actions and existing
projects which already cover different age groups, but also
to implement new inclusive programmes that will assure the
necessary support to many different sports practised in our
Municipality.

Porque a prática de atividade física desde cedo tem um forte impacto na
formação e é determinante na criação de hábitos e estilos de vida mais
saudáveis, o Município tem vindo a investir fortemente na educação desportiva de crianças e jovens, de acesso gratuito ou a preços muito reduzidos, não descurando também as atividades para outras idades, porque
nunca é tarde demais para praticar desporto.

Being aware that physical activity has a strong impact in education, it is very important to create healthier habits and lifestyles. This is the reason why our city invests in sports education for children and teenagers free of charge or with very
low rates and of course for all other age groups, because it is
never too late to practise sport.

Através das nossas instalações desportivas de base garantimos uma oferta
variada e de qualidade aos nossos munícipes e visitantes. Temos instalações desportivas únicas para os grandes espetáculos desportivos, como
são exemplo o Autódromo Internacional do Algarve, o Estádio Municipal de
Portimão, o Kartódromo Internacional do Algarve, o Aeródromo de Portimão
ou o Pavilhão Multiusos – Portimão Arena, o maior a sul do Tejo, não esquecendo os espaços naturais ímpares onde foram devidamente balizados
percursos pedestres e construídos passadiços de quilómetros, onde se podem desenvolver atividades físicas informais como caminhadas, trekking,
corridas ou passeios salutares. Na sua maioria são locais com boas acessibilidades, uma vez que o Concelho de Portimão tem um Plano Setorial de
Promoção da Acessibilidade, com percursos urbanos acessíveis e devidamente assinalados.
Portimão é conhecida por ser uma cidade que fervilha no verão e que se
mantém muito ativa e apetecível durante todo o ano. Oferecemos condições ótimas para a prática de uma grande variedade de desportos. A uma
costa com 8 km de extensão, ao rio Arade e à Ria de Alvor, que reúnem condições excecionais para a prática de várias modalidades náuticas, aliam-se
diversas instalações desportivas especializadas para a prática de desportos coletivos, motorizados, aéreos, equestres, de tiro com armas de fogo,
de combate, skate ou BMX-Race, entre muitos outros.
Somos um Município inclusivo, pensamos em todos os habitantes e visitantes, assegurando que existem boas acessibilidades não só logísticas como
humanas, que dão resposta a pessoas com limitações físico-motoras,
mentais ou socioeconómicas.

10

INTRODUCTION

Our core facilities assure a varied and quality sports offer to
inhabitants and visitors. We have unique sports facilities such
as the Algarve International Racing Circuit, the Portimão Municipal Stadium, the Algarve International Go Kart Track, the
Portimão Municipal Airfield or the Multi use Pavilion Portimão
Arena, the biggest in the south of the country, and also gorgeous natural spaces where walking routes were marked,
wooden footbridges miles long were built and informal physical activities like walking, trekking, running or just strolling
are possible. These are mainly places with good accessibilities
once Portimão has a Sectoral Plan for the Promotion of Accessibilities with accessible urban routes.
Portimão is a bright wonderful and full city in the summer
and is still very active and welcoming during the entire year.
We offer excellent conditions for practising a great variety of
sports. With a 5 miles coast, from the Arade River to the Alvor
River, which offers the conditions for a great variety of water
sports, we add several specialised sports facilities for practising team sports, motor sports, air sports, equestrian sports,
shooting sports, combat sports, skateboarding, BMX Race and
many others.
We are an inclusive Municipality that keeps in mind all inhabitants and visitors by assuring good logistic and human acces-

Portimão também integra a Via Algarviana, uma rota pedestre com cerca
de 300km, que atravessa o Algarve e que assenta no reconhecimento, divulgação e valorização do património cultural e natural existente na nossa
região.
Também a Marina de Portimão, com uma capacidade para 620 amarrações,
é o 3º porto a nível nacional (apenas atrás de Lisboa e Funchal), que mais
passageiros recebe de navios cruzeiro, reforçando assim o turismo de qualidade do concelho, assumindo a posição de destino preferencial de Mega-Iates até 50m e tendo recebido a mais elevada graduação, com 5 âncoras.
A grande variedade de eventos desportivos de diferentes modalidades
realizados em cooperação com promotores e entidades nacionais e internacionais, como o Grande Prémio de Fórmula 1 de Motonáutica, a Taça
do Mundo de Ginástica Rítmica, o Algarve Open de Golfe ou a inclusão de
Portimão como vila etapa do Lisboa – Dakar ou as infraestruturas como o
Autódromo Internacional do Algarve, considerado pela imprensa da especialidade, como uma das melhores pistas do mundo, são alguns dos exemplos da capacidade de organização, nos mais variados e exigentes quadrantes,
do concelho de Portimão.
A segurança é um aspeto de enorme relevância. O envolvimento da Proteção Civil e das forças de segurança pública é presença obrigatória em todas
as manifestações desportivas, de forma a salvaguardar a integridade física
de todos os intervenientes.
É fácil circular no concelho. Ao dispor de residentes e turistas existem parques
de estacionamento grátis em Alvor e na Praia da Rocha, a menos de 200 metros
da praia. Para se deslocar dentro do concelho, sem preocupações de estacionamento, existe a opção de o fazer de autocarro aproveitando os transportes
públicos urbanos, denominado de Circuito Urbano Vai Vem, que cobre todos
os pontos e áreas de interesse.
Sendo considerado um dos mais importantes destinos turísticos da região do
Algarve, Portimão dispõe de uma oferta hoteleira de topo que garante uma
resposta de elevada qualidade à organização de eventos desportivos diferenciados. Um pouco por todo o concelho existem infraestruturas adequadas às
diferentes preferências dos visitantes. Desde hotéis, pensões, estalagens,
pousadas, aldeamentos, hostels e apartamentos turísticos, passando por
parques de campismo, parques de autocaravanas até ao alojamento local,
qualquer visitante encontrará o alojamento ideal, sentir-se-á bem acolhido
e desfrutará de uma revigorante e inesquecível estadia.
Se juntarmos o rio, o mar e a zona rural, a marina, o casino, o teatro, o
museu, o aeródromo, o porto de cruzeiros, o autódromo, os mercados e os
monumentos, a um clima que é uma verdadeira mais-valia, com uma temperatura média anual a rondar os 18 graus e, no verão, a marcar facilmente
mais de 30, com uma população que está habituada, gosta e sabe receber,
que é ativa em participar, conviver e bem viver, com o hábito enraizado de
assistir e aplaudir eventos desportivos e culturais, é fácil de constatar que
em Portimão estão reunidos todos os ingredientes para, certamente, virmos a ser Cidade Europeia do Desporto 2019!

sibilities to cover people with intellectual, mental or physical
disabilities and social or economic constraints.
Portimão is also part of the Via Algarviana, a large walking
route with over 186 miles that crosses the Algarve and helps
with the recognition, promotion and appreciation of the natural and cultural patrimony of our region.
The Marina of Portimão, with a capacity for 620 moorings, is
the 3rd largest of the country (only after Lisbon and Funchal)
welcoming passengers of cruise ships and reinforcing the
quality of tourism in our Municipality. It received the position
of favourite port for mega yachts until 50 metres and it was
also awarded with the highest graduation of 5 anchors.
The great variety of sporting events in cooperation with national and international entities such as the F1 Powerboat
Grand Prix, the Rhythmic Gymnastics World Cup, the Algarve
Golf Open, the inclusion of Portimão as a stage of the Lisbon
Dakar Rally or the facilities such as the Algarve International
Racing Circuit, considered by specialised press as one of the
best in the world, are just some examples of the way our city
is able to organise the most varied and demanding sporting
events.
Safety is a very important matter. The presence of Civil Protection and National Armed Forces is mandatory in every
sporting event, as a way to ensure the physical integrity of
everyone involved.
There are no problems with traffic. Available for residents and
tourists are free parking areas in Alvor and Praia da Rocha less
than 200 metres from the beach. There’s also the option of
using the urban public transportation with a bus circuit called
Vai Vem, which covers every tourist attraction area.
Considered as one of the most important touristic destinies
in the Algarve, our hotels can host any sporting event with
high quality standards. Any visitor will be able to find suitable
accommodation. From hotels to lodges, hostels, guesthouses, resorts and tourist apartments, from camping to caravan
parks and local accommodation, people will feel welcome and
enjoy a refreshing and unforgettable stay.
When thinking river, sea, rural area, marina, casino, theatre,
museum, airfield, cruise port, racing circuit, market places,
monuments, a climate with annual temperatures of 18 0C and
easily over 300C in the summer and inhabitants who like to
engage, participate and applaud interesting sporting, cultural
or other events, we easily come to the conclusion that Portimão has all it takes for a great European City of Sports 2019!
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Quando assumimos o desafio de sermos Cidade Europeia do Desporto fizemo-lo com uma primeira grande ideia:
“Esta é uma candidatura das pessoas e para as pessoas de Portimão.“
Ao colocarmos este enfoque facilmente definimos um primeiro objetivo:
“Queremos melhorar a vida das pessoas desta comunidade, através da
prática desportiva.”
Surge assim o grande propósito e motivação desta candidatura:
“Queremos que as pessoas de Portimão encarem o desporto como uma
necessidade básica da sua vida nesta terra.“
“Queremos que os jovens cresçam com o Desporto, mas que continuem a
viver com ele.”
“Queremos derrubar as barreiras que possam existir para que os menos
novos retomem a prática desportiva regular.”
“Queremos derrotar o sedentarismo através do desafio da prática desportiva.”
“Queremos que todos, independentemente do sexo, idade, crença religiosa,
convicções, orientações de vida possam encontrar no desporto algo que os
faça viver felizes na terra onde residem.”
Esta não é portanto uma candidatura das obras, dos equipamentos ou das
infraestruturas, é de quem assume o desporto como uma força motriz na
melhoria da qualidade de vida de pequena/média cidade europeia.

Presidente da Câmara
Municipal de Portimão
Isilda Gomes

Somos uma terra de campeões, das mais diversas modalidades, mas o melhor
título que podemos ostentar vem de uma história recente de adversidades e
dificuldades, tempos felizmente já ultrapassados, onde os clubes desta terra conseguiram proporcionar a milhares de jovens a prática desportiva sem
qualquer tipo de apoio financeiro da autarquia. Esta também é uma candidatura desses outros “campeões”, muitas vezes afastados das luzes da ribalta.

MAYOR OF THE
MUNICIPALITY OF PORTIMÃO
Isilda Gomes

Therefore, this is not a candidature for building facilities and
buying equipment. It is a candidature of those who assume
sport as an impelling force that may bring a better quality of
life to a small/medium European city.
We are a land of champions in the most diverse sports but
the best title we can be proud of comes from a recent history of adversity and hard times, fortunately already gone,
when the clubs of our city have managed to offer sports
practice to thousands of young people, with no financial support from the Municipality. This is also a candidature of those
other “champions” often not to be seen under the spotlights.

E é assim, com muita honra, que aqui em Portimão, onde a natureza se
esmerou fazendo a tranquilidade das águas do rio Arade e da ria de Alvor e
da Mexilhoeira Grande se cruzarem com o oceano Atlântico, que nos unimos
em torno deste firme propósito de sermos uma cidade com mais desporto
para todos!

Isilda Gomes
Presidente da Câmara Municipal de Portimão
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When we assumed the challenge of being European City of
Sports we first thought:
“This is a candidature of the people and for the people of Portimão.”
Bearing this idea in mind we easily defined a first goal:
“We want the people of this community to improve their living
through sports practice.”
There we had the great purpose of this candidature:
“We want the people of Portimão to face sport as a basic need
in their lives.”
“We want young people to grow with Sport, but to continue
living with it.”
“We want to break down the walls that may hinder the less
young to re-establish regular sports practice.”
“We want to fight sedentary lives by challenging people to
practise sports.”
“We want everyone, regardless of their sex, age, religion, convictions or personal choices to find in sport something that
makes them live happily in their city.”

Portimão, a place where nature has exceeded itself crossing
the waters of the River Arade, the River of Alvor and the Mexilhoeira Grande with the Atlantic Ocean, proudly joins forces
and wishes to be a city with more Sport for All!

Isilda Gomes
Mayor of the Municipality of Portimão
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Na sequência da sua candidatura a Cidade Europeia de Desporto em 2019,
gostaria de expressar o incentivo do Governo português à iniciativa da cidade de Portimão por entender que reúne todas as condições para ser apresentada.
Em linha com as candidaturas de Guimarães (2013), Maia (2014), Loulé (2015)
e Setúbal (2016), Gondomar (2017) e Braga (2018), Portimão reúne todas as
condições para ver toda uma dinâmica associada ao Desporto dignificada e
potenciada num projeto desta envergadura.
É de registar no Concelho de Portimão a existência de inúmeras organizações fortemente ativas e diversas associações ligadas às mais variadas
modalidades desportivas que dinamizam e promovem regularmente atividades desportivas que envolvem anualmente milhares de pessoas nos
vários espectros do desporto e da atividade física, desde o lazer, passando
pelo desporto de recreação e pelo desporto de alto rendimento.
Todas as iniciativas colocadas já hoje em prática são ilustrativas da dinâmica que já se verifica em Portimão no que toca ao Desporto, sendo estas,
o alicerce desta candidatura.
A estes motivos acrescem as condições já demonstradas por Portimão em
termos de infraestruturas desportivas, capacidade de organização e com
provas dadas, que sustentam o seu potencial de afirmação no plano nacio-

Secretário de Estado
da Juventude e do
Desporto
João Paulo Rebelo

João Paulo Rebelo

After the candidatures of Guimarães (2013), Maia (2014), Loulé
(2015), Setúbal (2016), Gondomar (2017) and Braga (2018), Portimão meets all the requirements to see such a project being enforced in a dynamic that dignifies Sport.
Portimão has several strongly active organizations and associations of the most diverse sports that stimulate and regularly
promote activities for thousands of people in the most different
ranges of sport and physical activity, from entertainment to recreation and high performance sports.
All the existing programmes show the dynamics of Portimão concerning Sport and they are the basis of this candidature.
Also in terms of facilities Portimão has showed an ability of organization that proves its potential to a national and international
level.
I’m sure this candidature will involve all sports agents of the Municipality in a sole mobilization and cohesion for a cause that dignifies the entire Municipality and affirms its identity.

nal mas também a nível internacional.
Estou certo que esta candidatura envolverá todos os agentes desportivos do
Município num ato coletivo de mobilização e de coesão em prol de uma causa que dignifica todo o Concelho numa forte afirmação da sua identidade.
Este desafio coletivo será, com certeza, um fator de união de todos os por-

Secretary of State for
Sports and Youth

I wish to express the support of the Portuguese Government to the
candidature of Portimão for European City of Sports 2019 as the
city congregates all necessary conditions thereto.

timonenses, no sentido do seu envolvimento em todas as atividades previstas, nos diversos âmbitos de impacto do fenómeno desportivo.
Não posso deixar de realçar o trabalho que é feito pelas nossas autarquias,
num trabalho contínuo de proximidade junto dos cidadãos.
O Governo está muito empenhado na melhoria dos níveis de atividade física
da população portuguesa.
No fundo, o facto de as pessoas terem saúde e qualidade de vida, ou não,
tem repercussões sérias num país do ponto de vista social, económico e ao
nível da saúde.
Portimão viverá um desafio de todos os portimonenses, numa mobilização
da sua sociedade civil para este desígnio tão abrangente e inclusivo que é

This collective challenge will certainly reveal the union of the population by involving them in every foreseen activity and in the most
diverse scopes of impact of the sports phenomenon.
I cannot let unnoticed the work of our Municipalities that work
continuously close to the citizens.
The Government is very engaged to see improvements in the levels
of physical activity of the Portuguese population.
In fact, whether people live healthy and quality lives or not, has
serious repercussions in a country from a social, economical and
health point of view.
All the inhabitants of Portimão will be facing a challenge that mobilizes the civil society for the wider and more inclusive purpose
of Sport.
With this candidature Portimão is contributing for the development of Sport in Portugal and therefore deserves all possible support from the Government.

o Desporto.
Portimão com esta Candidatura, muito contribui para o desenvolvimento do
Desporto em Portugal, merece por isso do Governo o maior incentivo.

João Paulo Rebelo
Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
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João Paulo Rebelo
Secretary of State for Sports and Youth
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A promoção e a generalização da prática da atividade física e desportiva
junto da população portuguesa, o apoio ao desenvolvimento de cada um
dos cidadãos através do Desporto e a criação de condições para que cada
um deles possa aceder ao nível mais elevado de expressão do seu potencial
humano são missões do Instituto Português de Desporto e Juventude, I.P.
conforme previsto na Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto.
O Desporto, enquanto comportamento humano que encerra em si próprio
uma profunda matriz social e cultural, é hoje um instrumento fundamental
de luta contra a discriminação, contra a violência e a xenofobia. Por outro
lado, é plenamente reconhecido o seu papel relevante na educação através

The promotion and generalization of sports and physical activity by the Portuguese population, the support of the development of each citizen through Sport and the creation of
conditions to enable each one to access the highest expression of their human potential are all part of the mission of the
Portuguese Institute for Sports and Youth, as predicted in the
Guidelines for Physical Activity and Sport.
As a human behaviour with a deep social and cultural base,
Sport is presently a fundamental instrument to fight discrimination, violence and xenophobia. Also in education it has a
relevant role teaching ethics and promoting social inclusion.

dos valores da ética e na promoção de condições que favorecem a inclusão
social.
Numa dimensão histórica, quer mais longínqua, quer mais recente, pode
reconhecer-se ainda o seu papel crucial na promoção da paz, permitindo
desta forma ultrapassar momentos de conflito. É, disso, exemplo a forma
brilhante como Nelson Mandela o utilizou como meio de unificação de todo
um povo, de todo um país.
Por outro, o Desporto, enquanto comportamento humano que expressa

In a farther or more recent historical perspective you may
recognise its crucial role in the promotion of peace, sometimes enabling the end conflicts. As an example we find the
brilliant way Nelson Mandela used it to unify an entire population, an entire country.
Sport also expresses a personal identity and presents a vital
dimension of support to the individual development process,
contributing objectively to improve health, quality of life and
the wellbeing of each citizen.

uma identidade pessoal, apresenta-se como uma dimensão vital de su-

Presidente do IPDJ

Augusto Fontes Baganha

porte ao processo de desenvolvimento individual, contribuindo de forma
objetiva para a melhoria da saúde, da qualidade de vida e do bem-estar de
cada cidadão.
Neste contexto, a promoção do Desporto junto de todos os setores sociais

President of IPDJ
(Portuguese Institute for
Sports and Youth)
Augusto Fontes Baganha

é determinante pelo que a atribuição do estatuto de “Cidade Europeia do
Desporto”, instituído pela Associação Europeia de Capitais de Desporto em
colaboração com a Comissão Europeia, se constitui como um instrumento
relevante neste domínio.
A cidade de Portimão e o seu município, num contexto de proximidade local, têm vindo, reconhecidamente, a desenvolver desde há muito um trabalho profundo em termos de desenvolvimento desportivo, verificado em
diferentes áreas tais como na promoção e na generalização da prática da
atividade física e desportiva, no apoio ao movimento associativo juvenil e
desportivo e na modernização dos espaços públicos e das infraestruturas
desportivas.

On this context, the promotion of Sport next to every social
segment is mandatory and this is why the award of “European City of Sport” given by the European Capitals and Cities
of Sport Federation together with the European Committee is
a relevant instrument.
The city of Portimão and the entire Municipality is recognised
to have been locally developing a deep work in terms of sports
development, which is perceived in different areas such as the
promotion and generalization of sports and physical activity,
the support to clubs and associations and the modernization
of public sites and sports facilities.
Considering the contribute for the cultural, social and economical development of the entire region the Municipality of
Portimão has given through the years and recognising its high
efficiency in the organisation of great national and international sporting events, the Portuguese Institute for Sports and
Youth gladly supports the candidature of the city of Portimão
for “European City of Sport 2019” and willingly encourages it.

Considerando o contributo para o desenvolvimento económico, social e
cultural de toda a região que o município de Portimão tem vindo a prestar
ao longo dos anos e reconhecendo a sua elevada capacidade para organizar grandes eventos desportivos, de âmbito nacional e internacional, é com
enorme satisfação que o Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.
se associa a esta oportunidade da candidatura da cidade de Portimão a “
Cidade Europeia do Desporto 2019”, com a qual nos congratulamos e apoiamos de forma plena.
Augusto Fontes Baganha
Presidente do Conselho Diretivo do IPDJ, I.P.
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Augusto Fontes Baganha
President of the Board of IPDJ
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Factos históricos
e geográficos

Historical and
geographical facts

Vista Aérea do Concelho de Portimão

Air view of the Municipality of Portimão

Praça Manuel Teixeira Gomes

Manuel Teixeira Gomes Square

Dados geográficos

Geographical data

O Município de Portimão pertence ao Distrito de Faro, no Sul de Portugal,

The Municipality of Portimão belongs to the District of Faro in

e situa-se no Barlavento Algarvio. Conta com uma área de 182,06 km², é

the south of Portugal and is situated on the west side of the

constituído pelas freguesias de Portimão, Alvor e Mexilhoeira Grande e a sua

Algarve. It has an area of 70,6 mi2 and three parish councils:

delimitação geográfica é feita a norte pelo Município de Monchique, a leste

Portimão, Alvor and Mexilhoeira Grande. On the north side

por Silves e Lagoa, a oeste por Lagos e a sul pelo Oceano Atlântico.

is the Municipality of Monchique, on the east side Silves and
Lagoa and the Atlantic Ocean on the south.

Portimão, cidade nascida na margem direita do rio Arade, virada para o mar,
é sede de concelho e encontra-se inserida numa região cuja geografia e
características físicas condicionaram as atividades dos agrupamentos humanos que aí se fixaram.
A sua forte vertente flúvio-marítima potenciou o desenvolvimento de atividades como a salinicultura, a moagem, a pesca, a indústria de conservas
de peixe, a construção naval, os transportes, o turismo, o comércio e a
exportação de produtos rurais da bacia do Arade, como os frutos secos (alfarroba, figo e amêndoa), madeira e cortiça entre outros.
A rede viária da Região do Algarve apresenta um desenvolvimento transversal das vias de comunicação, numa primeira fase relacionado com a
atividade piscatória e posteriormente com o desenvolvimento da atividade
turística.

Portimão grew on the right side of the river Arade and faces
the sea. It is the main city of the Municipality and is part of a
region where the geography and the physical characteristics
restricted the activities of people who came to live here.
The strong influence of both the sea and the river led to the
development of activities such as the culture of salt, grinding,
fishing, fish canning industry, shipbuilding, transportation,
tourism, commerce and exportation of rural products from
the Arade river such as dry fruit (carob, fig and almond), wood
and cork, among others.
The roads in the Algarve have developed together with the
communication systems, firstly because of the fishing activity
and later due to the development of tourism.

A Estrada Nacional 125, que durante muito tempo foi a principal ligação in-

The national road E.N.125 which was the main connection be-

terconcelhia ao longo do litoral, perdeu a sua importância com a construção

tween municipalities along the coast of the Algarve lost its

da A22, que posteriormente veio a sofrer uma acentuada quebra de tráfego

crucial importance with the construction of the motorway

devido à implementação de portagens. O Município é servido atualmente

A22. Shortly after, this motorway started losing traffic be-

por estas duas vias.

cause of the implementation of toll charges. The Municipality
of Portimão can presently count on these two roads.
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Alcalar

“A Nossa Cultura sai à Rua”

Passadiço de Alvor

“Our culture on the streets”- Mexilhoeira Grande

Wooden footbridge of Alvor

A nossa História

OUR HISTORY

para servir de base à nova ponte rodoviária e o cais, sendo um grande ponto

By the end of the 19th century great public works were con-

de apoio para a intensa atividade piscatória e para o escoamento da cada

structed, with a big impact on the growth of the city of Por-

Portimão, denominada pelos romanos como “Portus Magnus”, tem ori-

Portimão, named by the Romans “Portus Magnus”, has its

vez maior produção industrial.

timão. Among them are the river side area of Portimão, the

gem na Pré-história, como atesta a importante necrópole de Alcalar ou a

origin in Prehistory as it can be observed in the necropolis of

descoberta de uma gruta com vestígios do Homem de Neandertal perto da

Alcalar or the cave with archaeological remains of the Nean-

Companheira. Sabe-se também da presença fenícia e cartaginesa nesta

derthal near Companheira. In the last few years underwater

então Presidente da República, Manuel Teixeira-Gomes, ilustre negociante e

zona que, como outros locais da costa algarvia, teve um papel importante

archaeological research in the mouth of the river Arade has

escritor natural de Portimão, que foi o primeiro representante da República

no intercâmbio comercial e cultural entre o Mediterrâneo, o Atlântico e o

shown that Phoenicians and Carthaginians lived on this re-

no Reino Unido e de onde saiu para ocupar o mais alto cargo da nação.

All this growth led to the distinction of Portimão as a city in

Norte de África, algo que as campanhas de arqueologia subaquática, reali-

gion and in others places in the Algarve and contributed to

zadas na foz do rio Arade, têm vindo a comprovar.

the cultural and commercial exchange between the Mediter-

Já cidade, Portimão vê a indústria de conservas de peixe atingir o seu auge,

nessman and writer born in Portimão, who was the first rep-

ranean Sea, the Atlantic Ocean and the North of Africa.

com exportações para todo o mundo e com um impulso causado pela II
Grande Guerra.

Apesar da forte presença romana, com marcas territoriais relevantes como

portant supporting site for the intense fishing activity and the
flow of the growing industrial production.

1924 by the President Manuel Teixeira Gomes, a notable busiresentative of the Republic in the UK and later President of the
Portuguese Republic.

a villa da Abicada ou os tanques de salga, descobertos em trabalhos de

Despite the strong presence of Romans with relevant marks

reconstrução perto da zona ribeirinha, só no século XV é que Portimão se

such as the Villa da Abicada or the salt tanks discovered dur-

O crescimento refletiu-se na malha urbana e conduziu à criação de uma

afirma definitivamente como núcleo urbano e lhe é atribuído, em 1504, o

ing reconstruction works on the river side area, it was only

zona industrial adjacente à zona ribeirinha e ainda à construção de bairros

foral manuelino como reconhecimento da sua crescente importância.

on the 15th century that Portimão was definitely claimed as

sociais, para atenuar a falta de habitação condigna para a força laboral que

an urban centre and in 1504 King Manuel recognised the im-

sustentava o esforço industrial e piscatório. O final da Guerra, juntamente

This development reflected on the population and led to the

A partir da segunda metade do período dos Descobrimentos, a Vila Nova de

portance of the city by distinguishing Portimão with his Royal

com uma quebra nas pescas, o envelhecimento da maquinaria e o cresci-

creation of an industrial centre next to the river side area

Portimão desenvolve-se como um dos polos da expansão comercial por-

Charter.

mento da concorrência estrangeira, nomeadamente das fábricas marro-

and also to the construction of social neighbourhoods for

tuguesa florescendo para lá do limite do perímetro muralhado, contudo, os

quinas, levaram a que a indústria conserveira entrasse em declínio, vindo a

the working force of the fishing and industrial activities. With

elevados estragos provocados pelo terramoto de 1755 viriam a provocar uma

From the second half of the Discoveries Period on, the Vila

ser substituída pelo turismo.

the end of the war, a breakdown among the fishing industry,

estagnação que só seria completamente ultrapassada na segunda metade

Nova de Portimão developed as a Portuguese commercial

do século XIX. Nesse período a Vila Nova de Portimão volta a conhecer um

expansion centre growing beyond the limit of its walls. Yet,

Com a hotelaria e restauração a conseguir absorver muitos dos antigos

petition, namely Moroccan industries, the canning industry in

acelerado desenvolvimento através das indústrias dos frutos secos e das

the major damages caused by the earthquake in 1755 would

operários, numa operação que começou nos anos 60, com a marcante

Portimão fell down and tourism started taking its place.

conservas de peixe, tornando-se um polo de atração para as populações

completely stop development up until the second half of the

construção dos hotéis Algarve, Penina e do complexo da Torralta, a nova

vizinhas que tinham a agricultura como meio de subsistência.

19th century. It was only then that Portimão started growing

indústria de serviços viria a converter-se até aos dias de hoje no motor

The catering sector started absorbing many of the workers in

again with its dry fruit and fish canning industries, becom-

económico do Município.

an operation that started in the 60´s and was marked by the

Already as a city, Portimão finds a peak of the fish canning
industry with exports for the entire world and an impulse
caused by the 2nd World War.

the aging of the machinery and the growth of foreign com-

Foi no final do século XIX que se realizaram as grandes obras públicas, deter-

ing an attraction centre for neighbour populations living on

construction of the Hotels of Algarve, Penina and the Torralta

minantes para o crescimento da Vila Nova de Portimão. Entre elas destaca-

agriculture.

Complex. This new service industry would grow to be the main

mos a atual zona ribeirinha de Portimão, que foi o primeiro aterro a ser criado
24

first landfill site built for the road bridge and the pier, an imTodo este crescimento conduziu à elevação da vila a cidade em 1924, pelo

economic driving force of the Municipality that is today.
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Mamamaratona – Zona Ribeirinha de Portimão

Mamamaratona – Portimão Riverside Area

A população

Population

Dificilmente a localização de um concelho poderia ser mais singular do que

Our Municipality is unique in many ways. Nature was generous

esta. Em Portimão, a natureza foi generosa e o homem soube aproveitar as

and men were able to take advantage of the characteristics

características do terreno para desenvolver uma comunidade através das

of the land to build three parish councils: Portimão, Alvor and

três freguesias que compõem o município: Portimão, Alvor e Mexilhoeira

Mexilhoeira Grande. The river, the sea and the rural area form

Grande. Rio, mar e zona rural tornam os 183 quilómetros quadrados do con-

70,6 mi2 of a Municipality with diverse environments. Over fif-

celho num mosaico de diferenças com as especificidades próprias de cada

ty thousand people live here the whole year and the summer

ambiente. São mais de cinquenta mil as pessoas que aqui vivem durante

brings along more thousands of visitors, who are aware of the

todo o ano, número que aumenta exponencialmente nos meses de verão

greatness of our region and come back year after year look-

graças à população flutuante, os sempre desejados turistas que já sabem

ing for sunshine, good food, entertainment, culture and sport.

o que a região tem de especial e que voltam ano após ano em busca do sol,
da comida, da diversão, da cultura e do desporto.

Portimão is far more than a destiny for beach holidays. It is a
multifaceted Municipality whether for children, teenagers or

Portimão é um destino único e variado, seja para crianças, jovens, adultos

younger and older adults. Alvor and Mexilhoeira Grande are

ou seniores, que não é apenas praia. Alvor e a Mexilhoeira Grande são par-

equal parts of a three slices cake. The Parish of Mexilhoeira

tes iguais de um bolo partido em três. A freguesia da Mexilhoeira Grande

Grande is less inhabited but not less charming. It is a different

é a menos populosa, mas nem por isso menos despida de encantos. Este

Algarve. The countryside with a sea view, where the flavours

é outro Algarve. É um interior com vista para o mar onde, por exemplo, na

of the land, the river and the ocean gather perfectly. It’s the

gastronomia, os sabores do campo, do rio e do oceano se misturam na per-

Parish with the white houses and colourful windows and doors,

feição. Esta é a freguesia do casario branco de portas e janelas coloridas,

where tight streets invite for a walk. Time goes by slowly, peo-

cortado por ruelas que convidam ao passeio. O tempo aqui passa mais de-

ple are either craftsmen, farmers or have businesses for tour-

vagar, com as gentes divididas entre o artesanato, a agricultura e o turismo

ists that leave the sea to go up the mountain. The archaeo-

que já começa a deixar o mar e a subir a serra. Alcalar, o sítio arqueológico,

logical site Alcalar shows here its historical heritage.

encontra-se aqui, mostrando que a herança histórica está bem viva.
Alvor is back to the sea and it’s a place where traditional fishDe volta ao mar, encontramos a freguesia de Alvor, onde ainda se pratica

ing is still practised. The long beaches of Alvor are recognised

a pesca artesanal. As suas praias, de areal extenso são reconhecidas pela

by their quality but the Alvor River requires an even more at-

qualidade, mas a ria de Alvor merece uma atenção ainda mais especial.

tentive look. It is part of the Rede Natura 2000 and it´s an

Integrado na Rede Natura 2000, este património ecológico não tem paralelo

unique ecological patrimony. Watching the sunset at the riv-

no concelho. Um final de tarde na zona ribeirinha de Alvor é uma massagem

erside area in Alvor can be overwhelmingly rewarding.

aos sentidos.
From the top of the village and down to the main Church, a
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Do alto da vila, no caminho para a Igreja Matriz, um olhar para a ria e para o

river view includes the smoke coming out of the barbecues

mar inclui o fumo que sai dos assadores dos restaurantes à beira de água.

of the restaurants by the sea. Tourists look for Alvor because

Os turistas procuram Alvor pela sua autenticidade e encontram-na, nas

of its authenticity and find it in people and in the natural and

pessoas e no património natural e urbanístico.

urban patrimony.
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O turismo

Tourism

“Cidade de sol e de sal… de terra e de mar… de partidas e chegadas”,

“City of sun and salt... of land and sea... of arrivals and fare-

assim descrevia Manuel Teixeira Gomes (1860/1941), Presidente da Repúbli-

wells”. This is how Manuel Teixeira Gomes (1860/1941), Presi-

ca, diplomata e escritor, a cidade que o viu nascer – Portimão.

dent of the Republic, diplomat and writer, described the city
that watched him being born – Portimão.

Inserida na região do Algarve, com uma localização privilegiada e singular,
no extremo sudoeste da Europa e fazendo a ponte entre o Oceano Atlântico

Portimão is situated on the region of Algarve and has a privi-

e o Mar Mediterrâneo, Portimão é um lugar detentor de um clima fantástico

leged and unique localization by the southeast corner of Eu-

e com uma beleza natural muito rica que se destaca como um dos princi-

rope and between the Atlantic Ocean and the Mediterranean

pais destinos turísticos na região, que em 2016 foi visitada por 18 milhões

Sea. It has a fantastic climate and a rich natural beauty that

de pessoas, um número que nunca antes tinha sido atingido por qualquer

turned it into one of the main touristic destinies of the region.

região do país.

In 2016 it was visited by 18 million people. A number never
reached by any other region of the country before.

Em Portimão o sol brilha intensamente cerca de 300 dias por ano, sobre 8
quilómetros das mais belas e acolhedoras praias Algarvias, de areias finas

The sun shines brightly about 300 days a year over 5 miles of

e brancas e águas transparentes, que se estendem entre a Ria de Alvor a

the most beautiful and charming beaches of fine white sand

Poente e o estuário do Arade a Nascente.

and clear waters, that go from the Alvor River to the mouth of
the Arade River.

Visitar Portimão é conhecer uma grande variedade de praias com diferen-
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tes características para desfrutar em qualquer altura do ano. Os visitantes

Visiting Portimão is to see a variety of beaches one can en-

surpreendem-se com os amplos areais da Praia de Alvor; com as peque-

joy throughout the year. Visitors are surprised with the long

nas enseadas mais escondidas, arribas e grutas ao longo da costa, com

beaches of Alvor, the small hidden coves, cliffs and caves

praias rochosas como a praia do Alemão, com a animação das praias mais

along the coast, with the rocky beaches like the Praia do

familiares ou com a Praia da Rocha, que para além da sua beleza singular

Alemão and with the day and night life of familiar beaches

dispõe de um conjunto de infraestruturas, tais como a Área Desportiva da

like Praia da Rocha, which besides its exceptional beauty, has

Praia da Rocha, que tem como objetivo potenciar a prática desportiva dos

facilities like the Praia da Rocha Sports Area, that aim at in-

veraneantes enquanto desfrutam das suas férias.

creasing sports practice within visitors while on holidays.

Com uma oferta hoteleira bastante variada, os visitantes encontram sem-

Offering a good variety of hotels, visitors will always find suit-

pre o alojamento mais indicado para as suas férias. Ao visitar o município

able accommodation. When visiting the Municipality there

poderá partir à descoberta dos vários encantos da região. Descobrir as ruas

are many charming places to discover. From the histori-

e a história da cidade, deixando-se encantar pelo património histórico e

cal and cultural patrimony that can be found on streets and

cultural que enriquece cada momento e surpreender-se com a herança de

buildings to the heritage of prehistoric civilizations in Alcalar.

civilizações pré-históricas em Alcalar. Num passeio pela Praia da Rocha ou

From a stroll in Praia da Rocha to a walk by the River Alvor

pelas zonas ribeirinhas de Alvor e Portimão, é acompanhado por obras com

or Arade or downtown watching works of international artists

assinatura de vários artistas internacionais, que juntamente com os cafés

that together with cafes and esplanades invite people to relax

e esplanadas convidam a descontrair e aproveitar o momento.

and enjoy the moment.
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Colégio dos Jesuítas

Passadiço de Alvor

Building Colégio dos Jesuítas

Wooden footbridge of Alvor

Alguns pontos de interesse em Portimão são a Igreja Matriz de Portimão, o
Miradouro Três Castelos, o Colégio dos Jesuítas, o Forte de Santa Catarina,
o Museu de Portimão, já distinguido como Museu Conselho da Europa, o
TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, a Quinta Pedagógica de Portimão, a
Biblioteca Municipal ou a Marina de Portimão.
É uma terra que não despreza as suas raízes rurais e marítimas. A vila de
Alvor conserva muito do seu encanto de pitoresca vila de pescadores nas
ruas de casas brancas e no colorido dos barcos que, após um dia de pesca,
se reúnem à volta da antiga lota. Passear nas suas ruas é um verdadeiro
exercício para os sentidos. Os barcos de pesca contrastam com a calma da
maresia e com os tons avermelhados do céu no pôr-do-sol e a presença
árabe faz-se sentir em toda a construção ou nos morabitos. O ideal é subir
e descer as ruas em busca da melhor vista sobre o casario e para uma das
paisagens mais impressionantes do Algarve: a Ria de Alvor.
A Mexilhoeira Grande é a freguesia mais rural de Portimão e a que mais
contrasta com o cenário urbano da cidade, não só pelo número reduzido
de população, mas também pelas casas caiadas de branco com uma barra
colorida em torno das janelas com as tradicionais chaminés algarvias. Faz
parte do roteiro imprescindível desta “pequena grande” freguesia o complexo de monumentos megalíticos de Alcalar que constituem um dos mais
impressionantes testemunhos de há cinco mil anos atrás. Nos dias de hoje,
podemos também classificar a Mexilhoeira Grande como a freguesia mais
emotiva em termos de velocidade, pois é também aqui que se localiza o
Autódromo Internacional do Algarve, palco de grandes eventos mundiais.
A gastronomia em Portimão é muito apreciada. Terra de pescadores, o peixe e o marisco são sempre frescos e cozinhados na perfeição, assim como
as carnes cozinhadas com as receitas mais apuradas da região ou simples
e deliciosamente grelhadas. Particularmente famosa é a sardinha assada
de Portimão, mas a oferta é vasta. Desde restaurantes típicos, a tabernas,
30

Tourist attractions in Portimão are the Main Church, the
viewpoint Miradouro Três Castelos, the building Colégio dos
Jesuítas, the fort of Santa Catarina, the Municipal Museum,
distinguished with the Council of Europe Museum Prize, the
Municipal Theatre TEMPO, the Pedagogical Farm, the Municipal
Library or the Marina of Portimão.

cafés e elegantes propostas de cozinha internacional, Portimão tem uma
oferta única de restaurantes onde se poderá apreciar o melhor da gastronomia no Algarve. Também já comprovada é a qualidade dos vinhos da região de Portimão e sem dúvida a doçaria típica, que adoça a boca e encanta
o olhar. Feitos com amêndoas, figos e alfarrobas, os doces algarvios deixam
sempre um leve travo a tentação.

grilled sardines, but the offer is enormous. From typical restaurants to taverns, cafes and elegant international cuisine,
Portimão has a unique food and drink offer with the best of
the Algarve. The quality of the wines and the typical pastry is
also known worldwide. Desserts with figs, almonds and carobs are always very tempting.

The city is always bond to its rural and sea roots. Alvor is a
charming fishermen village with white houses and colourful
boats that gather around the old market after a fishing day. To
walk along the streets is an exercise for the senses. The fishing boats contrast with the quiet river waters and the colours
of red in a sunset sky. The presence of the Arab culture may
be observed in some constructions and on the chapel Morabito. The most impressive view is over the houses down to the
River of Alvor.

Portimão é particularmente conhecido também pela diversidade da oferta
em termos de lazer e divertimento, nomeadamente de vida noturna. Numa
escolha que abrange bares, discotecas ou casino, as principais zonas de
vida noturna são a Praia da Rocha e Alvor, mas também o centro da cidade
de Portimão oferece diversos e pitorescos estabelecimentos de diversão
para qualquer faixa etária.

Portimão is particularly known for entertainment and nightlife. From pubs to discos and a casino, the main areas are
Praia da Rocha and Alvor, but the city centre is also becoming
very picturesque and entertaining for any age group.

Mexilhoeira Grande is the most rural parish of Portimão and
the one that contrasts more with the city view, not only because of the short population but also the white houses with
a coloured stripe around the windows and the traditional
chimneys from the Algarve. Here is an impressive complex
of megalithic monuments called Alcalar which witnesses life
five thousand years ago. Nowadays we can also consider Mexilhoeira Grande as the most emotive parish concerning speed,
on account of the Algarve International Racing Circuit which
hosts great worldwide events.
The gastronomy is another strong point of Portimão. Fish and
seafood are always fresh and perfectly cooked, as well as the
meat that can be tasted on refined typical recipes or on a
delicious barbecue. Particularly famous in Portimão are the

Anualmente são também organizados centenas de eventos de cariz cultural, artístico, desportivo e de lazer, entre os quais destacamos o Festival
da Sardinha, a Feira do Livro, a Rota o Petisco, o Festival Internacional de
Piano, o Algarve Classic Festival, o Março Jovem, com as mais diversas
iniciativas destinadas ao público jovem, o Festival Acústico de Alvor, festas
temáticas, exposições de pintura, fotografia, escultura, espetáculos de
música, dança e teatro, arraiais e bailes populares, concertos ao ar livre,
mercados, animação de praias, iniciativas para os mais novos, passeios
culturais noturnos, teatro de rua, lançamento de livros e os mais diversos
eventos desportivos.
A escolha será sempre o mais difícil, tendo em conta a diversidade da
oferta. Além disso, as infraestruturas apresentadas não deixam ninguém
indiferente. Marina, casino, teatro, museu, aeródromo, porto de cruzeiros,
autódromo, mercados, monumentos, mais de quinhentos estabelecimentos comerciais, mais de novecentos restaurantes e bares e uma oferta
hoteleira de exceção, fazem de Portimão um dos mais bem preparados
destinos turísticos de Portugal e da Europa.

Every year hundreds of cultural, artistic, sporting and entertainment events take place in our Municipality. Some of them
are the Sardine Festival, the Book Fair, the restaurant tasty
offers of Rota do Petisco, the International Piano Festival,
the Algarve Classic Festival, the Teenage March with several
events for teenagers, the Acoustic Festival of Alvor, theme
parties, painting, photography and sculpture exhibitions, music and dance shows, theatre, popular street dances, open air
concerts, markets, beach entertainment, actions for youngsters, cultural night walks, street theatres, book launches and
the most diverse sporting events.
Considering the diversity, it will always be difficult to choose.
The facilities are impressive. Marina, casino, theatre, museum, airfield, cruise port, racing circuit, markets, monuments,
over five hundred commercial sites, over nine hundred restaurants and pubs and an exceptional hotel industry make
Portimão one of the most well prepared touristic destiny of
Portugal and Europe.
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II. MAIS
DESPORTO
II. MORE SPORT
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Atletas dos Clubes Desportivos do Concelho

Atletas dos Clubes Desportivos do Concelho

Athletes of clubs and associations of the Municipality

Athletes of clubs and associations of the Municipality

ATLETAS

mero de 11.680 associados, sendo os mais representativos o Clube Naval de

associated people. The most representative clubs are the

Portimão, o Portimonense Sporting Clube, a Portinado e o Clube de Ténis

Clube Naval de Portimão (water sports), the Portimonense

Portimão e Rocha.

Sporting Clube (football, basketball and futsal), the Portinado

Quando mencionamos atletas, incluímos todos. Aqueles que praticam uma

When we say athletes we wish to include everyone. People

atividade física informal como correr ou caminhar, aqueles que praticam

who practise an informal physical activity such as jogging or

modalidades em clubes e associações públicas ou privadas e o desporto de

walking, those who practise a sport in a club and private or

Entre as modalidades com mais praticantes encontram-se, o futebol, a na-

alto rendimento ou competição.

public association and of course high performance athletes.

tação, o ténis, o futsal, e o basquetebol. Muitas outras modalidades são pra-

Os nossos atletas pertencem a diversas classes etárias e sociais e a todos
o Município de Portimão beneficia de alguma forma, com a variedade da
oferta desportiva, com a acessibilidade em termos de preços e logística,
com a dedicação dos dirigentes dos clubes e associações, de professores,
treinadores e preparadores físicos, ou até pela forma como o desporto é valorizado no nosso Município. Segundo os dados recolhidos para o Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo, cerca de 34% dos habitantes do
Concelho de Portimão, ou seja, cerca de 18.909, dizem praticar uma atividade desportiva com regularidade. Um número que está acima da procura
desportiva nacional.
De acordo com os últimos dados apurados, existem 81 associações e/ou
clubes desportivos no Concelho, localizando-se estes maioritariamente na
freguesia de Portimão. Os últimos dados disponíveis apontam para um nú34

ATHLETES

Our athletes belong to several age groups and social classes
and all of them somehow benefit from the Municipality actions, either through sports offers, accessibility in terms of
prices and logistics, the dedication of the clubs and associations managers, teachers, coaches and physical trainers,
or even by the importance sport is given in our Municipality.
The last data collected for the Sport Development Strategic
Plan show that 34% of the inhabitants of the Municipality
of Portimão, which means 18.909 people, claim to practise a
sporting activity on a regular basis. This number is above the
national average.
According to available data, there are 81 sports clubs and/

(aquatic sports) and the Clube de Ténis Portimão e Rocha

-ticadas no Concelho de Portimão, como são exemplo o hóquei em patins, o
judo, as modalidades gímnicas, o taekwondo, o BMX, a vela, o surf, o karaté,

(tennis).
Among the mostly practised sports are football, swimming,
tennis, futsal and basketball. Many other sports are also

o badminton, o boxe, o windsurf e o kitesurf.

practised in Portimão, such as skater hockey, judo, gymnas-

Será também interessante revelar, que há em Portimão cerca de 2.100

windsurf and kitesurf.

atletas federados em cerca de 29 modalidades diferentes. Vários atletas
conquistaram já diversas medalhas de bronze, prata e ouro em competições nacionais e internacionais ao longo dos últimos anos.
Alguns dos nossos atletas são aqui destacados, pelas suas conquistas na

tics, taekwondo, bmx, sailing, surf, karate, badminton, boxing,

It may be interesting to point out that we have 2.100 federated athletes in over 29 different sports. Several athletes have
already won bronze, silver and gold medals in national and international competitions over the last few years.

área da alta competição, pela perseverança, pelo exemplo de boas práticas,

Some of our athletes are pointed out by their achievements in

por serem uma inspiração ou simplesmente por serem uma ajuda preciosa

high performance or competition, for their determination, for

na conquista do nosso objetivo: “Mais Desporto Para Todos”.

being an example of good practices, for being an inspiration or

or organisations in our Municipality, mostly in the parish of

simply for being a precious help in attaining our goal: “More

Portimão. The last information reveals that we have 11680

Sport for All”.
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ATLETAS

ATHLETES

AS NOSSAS
REFERÊNCIAS

OUR
REFERENCES

Padrinhos
EMBAIXADORES

Patrons
AMBASSADORS

Os atletas de Portimão assentam num perfil tipo que consideramos único.

The athletes of Portimão are unique. They are mainly people

São, na sua maioria, pessoas que não abdicam do seu trajeto escolar para

who won’t leave school and their qualifications for the future,

seguir uma carreira, procuram obter qualificações para encarar o futuro,

but also won’t stop practising a sport that makes them happy

mas seguir de forma paralela um desporto que amam e que os faz felizes

and fulfilled.

e realizados.
Awards? Everyone likes them. But most importantly is to
Títulos? Claro que todos gostaríamos de vencer todos os desafios, mas mais

know that physical activity and sport should be habits to last

importante, é sabermos que a atividade física e o desporto devem ser hábi-

a lifelong. Therefore we will never consider our athletes as

tos que perdurem pela vida fora. Por isso, jamais consideraremos os nossos

numbers but as those who will help build the future of a city,

atletas números, mas sim aqueles que de uma forma ou outra ajudarão a

a municipality and a region.

construir o futuro de uma Cidade, de um Concelho, de uma Região.
Every athlete, whether professional or amateur, will always
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Todos os atletas, sejam eles profissionais ou amadores, merecerão sem-

deserve our recognition and due importance because we

pre o nosso reconhecimento e o devido destaque, pois para uns vencerem,

know that when someone wins a prize many others have

também outros trabalharam arduamente para saírem vitoriosos.

worked for it as well.

Aceitaram apadrinhar a Candidatura de Portimão a Cidade Europeia do

Many people are supporting the candidature of Portimão for

Desporto 2019 algumas personalidades ligadas ao desporto, com carreira

European City of Sports 2019. Some are connected to sports,

desportiva iniciada em Portimão e que, a mantendo, o fazem ainda no Con-

some have started practising their sport in Portimão and still

celho - EMBAIXADORES, ou fora dele - PADRINHOS, num plano nacional ou

practise it in the city - AMBASSADORS, or out of the city - PA-

mesmo internacional, representando Portimão e Portugal nas competições

TRONS, at a national or international scale or represent it in

em que participam.

the competitions they take part in.
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Padrinhos
Natural de Portimão, João Moutinho é um dos mais
talentosos futebolistas portugueses da atualidade.
Iniciou a sua atividade desportiva nas escolinhas do
Portimonense, passando aos 13 anos para a Academia
do Sporting. Estreou-se na Primeira Liga portuguesa e

Patrons
João Moutinho
Futebol
Football

Born in Portimão, João Moutinho is one of the most talented Portuguese football players nowadays. He started
playing in Portimonense school for youngsters and went
on to Sporting Club when he was 13. At the age of 18 he
played in the First Portuguese League and in the Portu-

na seleção nacional com 18 anos, assumiu a braçadeira

guese National Team. He became team captain of the

de capitão da principal equipa do Sporting aos 20 anos,

Sporting Club when he was 20 and won two Portugal Cups

clube onde venceu duas Taças de Portugal e uma Su-

and a Supercup. Playing for FC Porto he was three times

pertaça. Depois, no FC Porto foi tricampeão e vencedor

champion and winner of the European League. Playing

da Liga Europa, e pelo Mónaco, onde conquistou o título

for Mónaco he won the French title and is considered to

francês, João Moutinho é o que pode considerar-se um

be of great value, such as for the National Team where in

garante de qualidade, assim o confirmando também na

2016 he won the title of European Champion.

seleção portuguesa, ao serviço da qual conquistou em
2016 o título de campeão europeu.

“Não é apenas o sol que brilha nesta maravilhosa cidade

“Not only the sun shines on this wonderful city 300 days

300 dias por ano nem as suas belezas naturais que

a year and its natural wonders dazzle. Also the multi-

deslumbram; a multiplicidade desportiva comple-

ple sports offer completes its charm. I grew up in Por-

menta, também, o seu encanto. Foi em Portimão que

timão and it was where I fell in love with football. Por-

cresci, foi em Portimão que me apaixonei pelo futebol,

timão gave me the basis for what I am today. Therefore

foi Portimão que me deu as primeiras bases para ser o

I couldn’t help associating and enthusiastically support

que hoje sou. Por isso não posso deixar de me associar

its candidature for European City of Sports 2019.”

Nascido em Portimão, é capitão da equipa sénior de
basquetebol do Futebol Clube Porto e conta com 101 internacionalizações pela Seleção Nacional Portuguesa.
Iniciou a sua atividade em 2002 no Clube Basquetebol
de Portimão, tendo em 2004 integrado o Portimonense
Sporting Clube. Passou pelo Barreirense, por S. João da
Madeira, pelo Centro de Alto Rendimento do Jamor, EUA,
New Jersey. Quando regressa, integra o grupo final de 15
jogadores para o apuramento Campeonato Europeu Sénior e atinge a sua 1ª internacionalização em agosto de
2012 na Bósnia. Venceu cinco campeonatos nacionais e

Miguel QueirOZ
Basquetebol
Basketball

diversos campeonatos regionais.

Born in Portimão, he is the team captain of the senior
basketball team of FC Porto and has played internationally 101 times for the Portuguese National Team. He
started playing in 2002 in the Basketball Club of Portimão and in 2004 entered the Portimonense Sporting
Club He played in Barreirense, S. João da Madeira, Centro
de Alto Rendimento do Jamor and EUA, New Jersey. When
he came back he was part of a 15 players group which
qualified for the Senior European Championship and then
played internationally for the first time in august 2012 in
Bósnia. He won 5 times the National Championship and
several regional championships.

“I happily and proudly support the candidature of Por-

“É com muito gosto, orgulho e satisfação que apoio a Candidatura de Portimão a cidade Europeia do Desporto em
2019. Tenho Portimão sempre no meu coração e são de lá
todas as minhas memórias de infância. Foi Portimão que
me deu a oportunidade de iniciar a minha carreira desportiva. Considero que esta candidatura é uma oportunidade
única para o desenvolvimento desportivo de Portimão.
O Município de Portimão ao longo dos anos tem-se esforçado por garantir condições únicas para se poder praticar
desporto para todos. Temos condições ímpares para a realização de vários desportos.
Por achar que o desporto é essencial para um estilo de
vida saudável e pela importância desta candidatura, contem com todo o meu apoio e carinho em apadrinhar este
projeto.
É bom viver em Portimão.”

timão for European City of Sports in 2019. Portimão is
always in my heart. All my childhood memories are
there and it was the city that gave me the opportunity
to start my sports career. I consider this to be a unique
opportunity for the sports development in Portimão. The
Municipality of Portimão has been trying hard to assure
unique conditions for the sports practice for all. We have
excellent conditions to practise several sports.
For thinking that sport is essential for a healthy lifestyle and for the importance of this candidature you can
count on my full support and attention.
It’s good to live in Portimão.”

e de apoiar entusiasticamente a candidatura a cidade
europeia do Desporto 2019.”

Residente em Portimão desde os 14 anos, praticou futsal no Clube Recreativo da Pedra Mourinha e no Gil Eanes
de Portimão até aos 22 anos. Com 24 anos transferiu
se para o Sporting onde jogou por 7 anos e conquistou
vários títulos. Esteve em 71 jogos da Seleção Nacional
tendo participado em três Campeonatos da Europa
e um Campeonato do Mundo. Vencedor de 5 Campeonatos Nacionais, 4 Taças de Portugal, 3 Supertaças de
Portugal, 2 Taças da Liga, 2 vezes Vice-campeão da Europa de Clubes e uma vez Vice-campeão da Europa de
Seleções. Atualmente joga em Itália na Serie A.

“É com muito orgulho que apoio e apadrinho a candidatura de Portimão a Cidade Europeia do Desporto. Portimão é
uma cidade que me diz muito. Foi lá que cresci e que dei os
primeiros passos na minha carreira desportiva. Muitas das
minhas memórias e raízes fazem parte desta cidade. É um
prazer assistir ao empenho da Câmara Municipal em desenvolver políticas que se centram no desporto e que visam
promover uma melhor qualidade de vida da população e é
por isso que podem contar com todo o meu apoio nesta
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candidatura.”

Paulo Martins
Futsal

Lived in Portimão since he was 14 and practised futsal
in the Recreational Club of Pedra Mourinha and on Gil
Eanes of Portimão until he was 22. At the age of 24 he
was transferred to Sporting Club and won several titles.
He won 71 games for the National Team, participated in
3 European Championships and a World Championship.
Won 5 times the National Championship, 4 times the
Portugal Cup, 3 times the Portugal Supercup, 2 times
the League Cup, was 2 times Vice Champion of European Clubs and once Vice Champion of European National
Teams. Now playing in Italy on series A.

“I proudly support the candidature of Portimão for European City of Sports. Portimão means a lot to me. It´s
the city where I grew up and gave the first steps in my
professional career. Many of my memories and routes
are part of this city. I proudly watch the commitment of
the Municipality developing policies that aim at giving
the population a better quality of life and this is why you
can count on my full support.”

Nascido em Portimão em 1976. Optou pelo boxe após
ter passado por outras modalidades, como rugby, judo
e futebol.
No boxe e no Sporting Clube de Portugal, tornou-se
uma referência do pugilismo nacional e foi campeão
nacional durante vários anos.
Não chegou a conquistar o ambicionado título de
Campeão Mundial pela fatalidade de ter perdido a visão.
Contudo, uma grande força interior fê-lo iniciar-se no
Atletismo em 2006, participou nos Jogos Paralímpicos
de Pequim em 2008, nos de Londres em 2012 e do Rio
de Janeiro em 2016. Apesar de ter perdido 90% da visão,
mantém-se ligado ao boxe através do ensino desta
modalidade fundou, em 2011, a Associação Jorge Pina.
É Embaixador da Ética no Desporto, e foi recentemente
galardoado com o prémio Local Hero atribuído pela
União Europeia na Cerimónia Oficial da Semana Europeia
do Desporto 2017 em Marselha.

“Vamos juntos tornar Portimão na cidade europeia do
desporto!
Adoro o desporto, vivo o desporto mas aquilo que ele
nos dá é muito mais do que aquilo que precisamos para
ser felizes! Façam desporto e ajudem a vossa cidade a
ser campeã!

Jorge Pina
Atletismo
Paralímpico
Paralympic
Athletics

Born in Portimão in 1976. He chose boxing after having
tried other sports like rugby, judo and football.
In boxing and for Sporting Club he became a reference
and was national champion for several years. He never
got to win the title of World Champion because of his
sight loss. Yet, an inner force made him start doing athletics in 2006. He participated in the Paralympic Games
of Beijing in 2008, of London in 2012 and of Rio de Janeiro
in 2016.
Although he lost 90% of his sight, he keeps a relationship with boxing by teaching it in the Association Jorge
Pina he founded in 2011. He is an ambassador of ethics in
sport and was recently awarded the prize of Local Hero
by the European Union in the Official Ceremony of the
European Week of Sport 2017 in Marseille.

“Together let´s turn Portimão into the European City of
Sports!
I love sport, I live sport but what sport gives us is so
much more than what we need to be happy! Practise
sport and help your city be a champion!
Where there is a will there is a way! Go ahead Portimão!

Onde há vontade não há limitações! Força Portimão!”
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O atleta João Vieira nasceu em Portimão, conta com 4

João Vieira
Atletismo
Athletics

João Vieria was born in Portimão. He was 4 times in

“É com grande prazer que aceitei ser padrinho da candida-

“I gladly accepted to be a patron of the candidature

tura de Portimão a Cidade Europeia do Desporto em 2019. É

of Portimão for European City of Sports in 2019. It is a

a oportunidade de Portimão elevar o seu desenvolvimento

chance for Portimão to increase the development of

desportivo desde o desporto recreativo ao alto rendimento,

sport, from recreational to competition sport, improv-

João José é natural de Portimão. Desde pequeno praticou vários desportos, mas foi no voleibol que se destacou, concretamente no desporto escolar na Escola
Secundária Manuel Teixeira Gomes. Competiu durante
vários anos nos Amigos de Voleibol de Portimão, mas o
seu primeiro clube sénior foi a ACD Che-Lagoense. Aos
19 anos tornou-se jogador profissional pela Associação
Desportiva de Machico, clube madeirense que disputou
a 1ª Divisão Nacional.
Em 2004 iniciou a sua carreira internacional e representou o clube Alemão VFB Friedrichshafen até 2013
onde conquistou 13 títulos (7 campeonatos, 4 taças, 1
liga dos campeões). Foi capitão de equipa a partir da
época 2005/2006. Representou a Seleção Nacional de
2002 a 2015 e tornou-se capitão da seleção em 2004.
Fez parte da seleção que esteve no Mundial da Argentina em 2002 que conseguiu o 8º Lugar. Venceu a Liga

para aumentar a prática desportiva, na melhoria da rede

ing sport facilities and have even more excellent sport

Europeia 2010.

de infraestruturas desportivas, e elevar o padrão dos ex-

events that may bring national and international rec-

celentes eventos desportivos já existentes, trazendo novos

ognition. I watch the results of clubs and athletes of

eventos e o reconhecimento a nível nacional e internacion-

Portimão with enthusiasm as well as the events held on

al. É com bastante entusiasmo que acompanho os resul-

this city. Being born in this city I declare my support to

tados dos clubes e desportistas de Portimão e os eventos

this candidature and wish it can be a big success!”

participações em Jogos Olímpicos, 10 participações em
Campeonatos do Mundo de Atletismo, 5 participações
em Campeonato da Europa de Atletismo, 9 participações em Taça do Mundo de Marcha Atlética e 12 par-

Olympic Games, 10 times in World Athletics Championships, 5 times European Athletics Championships, 9
times in the World Race Walking Cup and 44 times in
international competitions. He was 44 times a national

ticipações em Taça da Europa de Marcha Atlética, tendo

champion. He detains the national record in the olympic

44 internacionalizações. No seu palmarés desportivo

race walking distances of 20km and 50 km..

conta com 44 títulos de campeão de Portugal. É recordista nacional nas distâncias olímpicas de 20 kms e
50 kms marcha atlética.

Born in Portimão in 1990 he started practising badmin-

“Gostaria de deixar um agradecimento e reconhecimento
ao Município de Portimão que para além das infraestruturas
tradicionais para a prática de desporto, desenvolveu e criou
também condições para a prática desportiva na praia que
numa primeira fase começou com apenas os tradicionais
campos de voleibol de praia e que cresceu para uma aérea
desportiva com campo de basquetebol, futebol de praia,
voleibol, área de sombra e condições para outro tipo de
atividades como aeróbica. Tive a felicidade de poder usufruir
de tais infraestruturas, que muitas saudades me deixam e
tenho também consciência da sua importância para o
crescimento na minha modalidade pois foram muitas horas passadas a fazer aquilo que mais gosto na areia de Portimão. Por isso tenho plena certeza que esta Candidatura

ton when he was 6 and has his best position in the world

poderá engrandecer ainda mais o Desporto em Portimão!“

realizados no município de Portimão. Sendo eu um desportista natural de Portimão declaro o meu apoio e empenho
nesta candidatura a “Cidade Europeia do Desporto em 2019”
e desejo o maior sucesso nesta candidatura.”

Nascido em Portimão em 1990, começou a praticar badminton aos seis anos de idade e obteve a sua melhor
posição do ranking mundial da modalidade em Novem-

Pedro Martins
Badminton

in European Championships and the Olympic Games of

em Campeonatos da Europa e Jogos Olímpicos Londres

London and Rio de Janeiro. He has already won 18 gold

de Prata e 10 Medalhas de Bronze. Sagrou-se 49 vezes
campeão nacional e este ano campeão Nacional de

medals, 6 silver medals and 10 bronze medals. He was
49 times national champion and in 2017 National Team
Champion in Switzerland.

Equipas na Suíça em 2017.

Residente em Portimão, corre em motociclismo desde
os 16 anos. Em 1999 e no campeonato português 125 GP
foi considerado o melhor rockie. Com vários campeonatos da Europa e do Mundo no seu currículo, é no Autódromo Internacional do Algarve, o mais espetacular, que
trabalha e treina. Vários títulos nacionais de motoci-

O desporto, cada vez mais, assume um papel importante na sociedade e por conseguinte, no desenvolvimento de uma cidade/concelho.
Portimão, a cada ano que passa, tem melhorado e
evoluído em inúmeros aspetos, desde a quantidade e
qualidade das instalações, apostando na inovação, variedade do tipo de eventos e iniciativas, até aos feitos
alcançados pelos Portimonenses.
Como portimonense homenageado pelos meus feitos
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João José was born in Portimão and from an early age
started practising sport but volleyball became his favourite in school sports in Secondary School Manuel Teixeira
Gomes. For several years he played for the Amigos de
Voleibol de Portimão, but his first senior team was ACD
Che-Lagoense. When he was 19 he became a professional
player for the Associação Desportiva de Machico, in Madeira and played in the 1st national division.
In 2004 he started an international career and represented the german club VFB Friedrichshafen until 2013 having won 13 titles (7 championships, 4 cups, 1 champions
league). He was the team captain from 2005/2006 on.
He represented the National Team from 2002 to 2015 and
became captain of the National Team in 2004. He was
part of the team that played in the World Championship
in Argentina in 2002 and won 8th place. He won the European League in 2010.

“I would like to thank the Municipality of Portimão that
beyond the regular facilities for practising sport also
created the conditions for the practise of this sport
on the beach. On a first phase it was only a traditional
beach volleyball field but then it grew to be a sports
area with basketball, beach football and volleyball fields,
shades area and the structure for other activities such
as aerobics. I was fortunate to enjoy these facilities and
miss them very much. They were important for my sport
and my own growth because they meant many hours
spent doing what I like most on the sands of Portimão.
Therefore I’m sure this candidature can enhance even
more the Sport in Portimão!”

ranking (52nd) was in November 2010. He participated

bro de 2010 ao ser 52º a nível mundial. Participações
e Rio Janeiro. Obteve já 18 Medalhas de Ouro, 6 Medalhas

João José
Voleibol
Volleyball

clismo e com excelentes participações nos Mundiais de

“Sport is increasingly assuming an important place in
society and in the development of a city/municipality.
Over the years Portimão has been improving facilities
and innovating in events and initiatives as well as the
athletes have been getting good results. Being born in
Portimão and already having received tributes for the
accomplishments in my 21 years career, I very proudly
support the candidature of Portimão for European City
of Sports in 2019.”

Superbike, ambiciona um dia conquistar o campeonato
do mundo em Supersport.

“É com enorme orgulho que apadrinho a candidatura da
cidade de Portimão a “Cidade Europeia do Desporto”.
Acredito genuinamente que não existe melhor local no
mundo para a prática de desporto que o nosso Algarve
e Portimão, que pelo seu ímpar Autódromo, tornou-se

desportivos alcançados por diversas vezes ao longo

uma referência Mundial no desporto motorizado, para

de uma carreira desportiva de 21 anos, é com enorme

além de todas as infraestruturas paralelas, que a juntar

orgulho que venho apoiar a candidatura de Portimão a

ao nosso clima, farão da cidade de Portimão, o melhor

cidade Europeia do Desporto 2019.”

anfitrião do referido evento”.

Miguel Praia
Motociclismo
Motorcycle
racing

Living in Portimão he does motorcycle racing since he
was 16. In 1999 on the Portuguese Championship 125 GP
he was considered the best rockie. With several World
and European Championships in his career it is on the
Algarve International Racing Circuit, that he finds the
best, where he works and practises.
He has won several national motorcycling titles and has
had excellent participations on Superbike World Championships. He wishes to win the Supershot World Championship

“I proudly accept to be a patron for the candidature of
Portimão for European City of Sports. I truly believe that
there is no better place to practise sport than our Algarve and the city of Portimão, which through its unique
Racing Circuit has become a worldwide reference for
motor sports. Besides it offers many other facilities and
a climate that will make Portimão the best choice for
this award.”
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Nascido em Portimão em 1978, Iniciou a sua prática desportiva com cinco anos de idade tendo passado por diversas modalidades. Foi no Judo que primeiro se afirmou
com diversos títulos regionais e com vários pódios a nível
nacional. Aos 11 anos iniciou-se na vela na classe Optimist
e até à presenta data não mais parou, tendo feito uma
campanha olímpica, participado em diversos campeonatos nacionais e internacionais e tendo conquistado
diversos títulos. Hoje é uma referência no mundo da vela
internacional e navega em equipas dos quatro cantos do
mundo, em diversas classes.
Luís é professor de educação física e a paixão pelo treino
levou-o a desde muito cedo formar crianças e jovens,
contando com uma carreira de 23 anos enquanto treinador de Judo e 21 anos enquanto treinador de Vela.
Enquanto gestor de desporto, foi responsável pela reinvenção do Judo Clube de Portimão e pela criação do projeto desportivo de cariz social Vela Solidária, que desde
2011 possibilitou a cerca de 3000 crianças e jovens em
risco e pessoas com deficiência praticarem Vela. Conta
com participações brilhantes em campeonatos do Mundo
e da Europa de Vela bem como vários títulos nacionais.

Luis Brito
Vela
Sailing

“Portimão is the city that watched me being born and
grow up as a men and a sportsperson. People say we are
what our environment makes us and I couldn´t agree
more or be more thankful to Portimão for what I am, for
being able to travel the world doing what I like most –
Sport, and always wishing to come back.
I gladly support the candidature of Portimão for European City of Sports and do believe that Portimão wouldn’t
be the same without sport and that Sport won´t be the

“Portimão, a cidade que me viu nascer e crescer enquanto
pessoa e enquanto desportista. Dizem que as pessoas são
aquilo que o ambiente onde crescem as faz. Não podia estar
mais de acordo e mais agradecido a Portimão por ser aquilo
que sou, por poder viajar pelo mundo a fazer o que mais
gosto - Desporto, e a ter sempre um sentimento e desejo
para voltar.
Apoiar a candidatura de Portimão a Cidade Europeia do
Desporto é algo que faço com enorme satisfação e com
a convicção de que Portimão sem o desporto não seria o
que é hoje e que o Desporto sem Portimão não seria igual
a partir de 2019!”
Nasceu em Portimão e depois de ter experimentado
vários desportos começou a surfar aos 8 anos incentivado pelo irmão. Boas manobras levaram a apaixonar-se
rápido pela modalidade que hoje pratica quase profissionalmente, ao mesmo tempo que estuda Gestão de
Marketing. Foi um dos representantes europeus qualificados para competir na final mundial do Volcom TCT, nos
Estados Unidos, na Califórnia em 2016. No mesmo ano foi
campeão regional do Algarve e vice-campeão da Volcom
RumbleFish, em sub-20, em Tenerife. É assiduamente
chamado à Seleção Nacional e à Equipa Nacional.

“Sendo de Portimão, não poderia estar mais orgulhoso
com a candidatura de Portimão a Cidade Europeia do
Desporto em 2019. Acredito que o Município de Portimão
tem todas as condições e possibilidades para tornarse a Cidade Europeia do Desporto em 2019, pela diversidade e diferenciação que existe ao longo do vasto
leque de desportos que se praticam na cidade! Sintome bastante contente por ter sido convidado para apadrinhar esta candidatura e estarei 100% disponível para
abraçar este projeto para a nossa cidade.”
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Born in Portimão in 1978 he started practising sports
when he was 5 and tried many different sports. Firstly
with judo he won several regional titles and presences in
national competitions. When he was 11 he started sailing optimist and continued until today. He participated
in Olympic games, in several national and international
championships and has won many titles. Nowadays he
is a reference for international sailing and sails in teams
from the whole world.
Luís is also a PE teacher has his passion for training has
made him work with children and teenagers teaching
judo for 23 years and sailing for 21 years. As a sport
manager he was responsible for the recreation of the
Judo Clube de Portimão and for the project Vela Solidária
which from 2011 on has made possible for 3000 children
with financial restrictions and disabilities to practise
sailing. He also has brilliant participations in World and
European Sailing Championships as well as several national titles.

same without Portimão from 2019 on!”

Francisco
Duarte
Surf

He was born in Portimão and after trying different sports
he started surfing by the influence of his brother when
he was 8. Nice manoeuvres made him fall for the sport
that he practises today almost professionally at the
same time that he is studying Marketing Management.
He was one of the european qualified athletes to participate on the world finals of Volcom TCT in the United
States and has already done really well on national and
international competitions.

“Being born in Portimõo I couldn´t be more proud with
the candidature of Portimão for European City of Sports
in 2019. I believe our Municipality has all it takes to win
this award also because of the diversity of sports practised in our city! I’m very glad to be a patron of this candidature and I will be 100% available to embrace this
project.”

Katia Mileva nasceu na Bulgária. Treinou clubes como
o CSKA ou o Partizan (Jugoslávia) bem como a Seleção
do seu País na preparação de várias atletas com participações individuais ou em grupo nos Mundiais da
modalidade, obtendo títulos de vice-campeã e campeã
mundial. A convite da Federação de Ginástica de Portugal, integrou durante vários anos a seleção Nacional
Portuguesa. A partir do ano 2000 passou igualmente a
fazer a preleção de vários cursos em Portugal e Espanha de treinadores e juízes de Ginástica Rítmica e a ensinar a modalidade no ensino superior. A partir de 2003
e até hoje em Portimão é responsável pela criação e
desenvolvimento da Ginástica Rítmica tendo treinado
centenas de atletas e obtido vários títulos nacionais e

Katia Mileva
Ginástica
Rítmica
Rhythmic
Gymnastics

boas prestações internacionais

“The candidature of Portimão for European City of Sports
is doubtless a very important way to promote sports
practise in our Municipality.
I gladly received the invitation to be a patron of this candidature, which I support, hoping it can somehow help a
city which has welcomed me so well since my arrival 15
years ago.
Rhythmic Gymnastics is a sport in which I put all my effort to help grow and is undeniably a prestige for this
city. It has been an ambassador of the city and the region and is already an international reference for this
sport.

“A candidatura da cidade de Portimão, a Cidade Europeia do Desporto constitui, sem dúvida, um momento
de extrema importância para promover um grande impulso dinamizador da prática desportiva do concelho.
Foi com grande satisfação e orgulho que recebi o convite para apadrinhar esta iniciativa, à qual me associo,
na esperança de com isso, dar também um modesto
contributo a uma cidade que tão bem me tem acolhido
desde a minha chegada a esta terra, já lá vão 15 anos.
A Ginástica Rítmica, modalidade na qual tenho empenhado todo o meu esforço para ajudar a dinamizar,
constitui um sinal de inegável prestígio desta cidade,
já que ao longo de vários anos, tem sido sem dúvida
um dos grandes embaixadores da cidade e da região do
Algarve, ao ponto de constituir uma referência internacional para a modalidade.
Bem-haja o município de Portimão por esta iniciativa.”

Nasceu em Lisboa, mas viveu em Portimão até ao ano de
2013, quando foi convidado pela Federação Portuguesa
de Natação, a integrar o Centro de Alto Rendimento de
Rio Maior. Aos 4 anos de idade ingressou na Portinado
dando aí as primeiras braçadas, Clube onde permaneceu até ao final da época 2014/2015. Em 2015/2016, representou Estrelas de São João de Brito, onde alcançou
vários títulos de Campeão Nacional. Atualmente representa o Sport Lisboa e Benfica, tendo assinado por 4
épocas. É ambicioso e lutador, não existe barreira física
ou psicológica que o impeça de lutar sempre pelos seus
objetivos.

“A Candidatura de Portimão a Cidade Europeia do Desporto
para 2019 é relevador de uma intenção, de um objetivo. O
Município está de parabéns pela sua capacidade mobilizadora e dinâmica desportiva que existe nos diversos clubes
e associações desportivas que diariamente trabalham
para levar bem longe e de forma prestigiante o nome de
Portimão. Que seja um ciclo de afirmação e de renovação
do Desporto!“

Katia Mileva was born in Bulgaria. She trained in clubs
such as the CSKA or the Partizan (Yugoslavia) as well as
the National Team in her country, having prepared several
athletes with individual or team participations in World
Championships and winning titles of Champion and Vice
Champion.
By invitation of the Portuguese Federation of Rhythmic
Gymnastics she was part of the Portuguese National
Team. From 2000 on she also started doing training
courses in Portugal and Spain for trainers and judges
of Rhythmic Gymnastics and teaching it in universities.
From 2003 and until today she is responsible for the creation and development of Rhythmic Gymnastics in Portimão having trained hundreds of athletes, won several
national titles and with very good participations on international competitions.

Thank you Portimão for this initiative.”

Miguel
Nascimento
Natação
Swimming

We was born in Lisbon but lived in Portimão until 2013 when
he was invited by the Portuguese Swimming Federation
to be a part of the High Performance Centre of Rio Maior.
When he was 4 he started swimming in Portinado Club
and stayed until 2014/2015. In 2015/2016 he represented
the Estrelas de São João de Brito, having won several
National Champion titles.
Nowadays he represents Sport Lisboa e Benfica, where
he signed for 4 years.
He is ambitious and a fighter. There are no obstacles for
him.

“The candidature of Portimão for European City of Sports
2019 shows that there is a goal. I congratulate the Municipality for its dynamics in sports and also in the several clubs and associations which daily work to distinguish the name of the city. I hope it may be a cycle of
renovation for Sport!”
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Mais conhecido por Martim, nasceu em Silves, mas desde cedo encontrou em Portimão a sua praia preferida. O
“Martim” teve o primeiro contacto com o surf com apenas
6 anos, talvez fruto de influência de seu pai e amigos, todos eles surfistas. Cedo mostrou aptidão para a prática
desta modalidade, mas só em 2008, e com a entrada na
escola de surf, Playsurf (Portimão) é que começou a entrar em campeonatos.
Hoje, o surf para ele é um objetivo, um ideal de vida… Com
20 anos o mundo está a nossos pés, o sonho de ser surfista profissional vai tomando forma, mas isso só o futuro o
dirá… Conta no seu currículo com mais de 80 finais de surf
em diversas categorias, bem como participações regulares na Seleção Nacional.

“O Algarve, para muitos, sempre foi turismo, associado
a este clima ímpar e de praias sonho. Mar calmo e sem
ondas, assim vêm os turistas… Mas com a chegada
do Inverno tudo, como por magia, se transforma, e as
ondas aparecem. As adversidades e a coragem dos
Portimonenses fazem a diferença. Somos verdadeiros
GUERREIROS!
Temos surfistas formados em Portimão que são dos
melhores de Portugal e da Europa.
Nas outras vertentes desportivas os resultados falam por
nós. Até temos um autódromo Internacional.
Eles vão acreditar porque a nossa crença faz a
diferença.”

Frederico
Magalhães
Surf

Best known as Martim, he was born in Silves, but soon
found his favourite beach in Portimão- “Martim” had his
first contact with surf when he was 6, maybe because
his father and friends were all surfers and soon realised
he was good at it, but it was only in 2008 when entering
Playsurf school that he started taking it seriously and
entering championships.
Today, surf is a goal and a lifestyle... When you are 20
the world is at your feet and the dream of becoming a
professional surfer will head his way, but only the future
can tell...
He has been in over 80 finals in different rankings and
has participated regularly in the National Team.

“For many people the Algarve means tourism, a perfect
climate and dream beaches. A quiet sea with no waves,
so the tourists see it...
But when winter comes it magically transforms and the
waves start. The adversity and the courage of the people
of Portimão make the difference. We are true WARRIORS!
We have trained surfers in Portimão who are some of the
best in Portugal and Europe.
On the other sports the results speak for us. We even
have an International Racing Circuit.
They will believe because we believe in it and that makes
all the difference.”

EMBAIXADORES
Luís Miguel Pinto Costa vive em Portimão desde 2009 e
desde 2001 que trabalha como Inspetor da Polícia Judiciária. Em 2003 sofreu um acidente de viação do qual
resultou a amputação da perna direita. Em 2013 começou
a praticar o Paraciclismo e a representar o Sporting Clube
de Portugal desde 2015. É presença constante na Seleção Nacional de Paraciclismo, representa regularmente
Portugal nas Taças e Campeonatos do Mundo e termina
sempre as épocas de competição nos lugares cimeiros
do ranking mundial, tendo logrado representar Portugal
nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. É Penta campeão Nacional e vice-Campeão da Taça do Mundo em 2016.

LuÍs Costa
Paraciclismo
Para Cycling

Luís Costa lives in Portimão since 2009 and has been
working as a Pj Inspector since 2001. In 2003 he suffered
an accident which resulted with the amputation of his
right leg. In 2013 he started practising para cycling and
representing Sporting Club since 2015. He is a constant
presence in the National team of Para cycling, he regularly represents Portugal in the World Cups and Championships and ends on the top of world rankings. He represented Portugal on the Paralympic games of Rio in 201.
He was 5 times National Champion and Vice Champion of
the World Cup in 2016.

“The city of Portimão has excellent conditions to practise the most varied sports and to practise sport here is
as natural as breathing. To be awarded as European City
of Sports 2019 would be even more inspiring for people
who, just like me, practise sport in this city, whether in
the sea, the river, the beaches, the roads or even on air!”

“A cidade de Portimão tem excelentes condições para
a prática das mais variadas modalidades desportivas e
aqui praticar desporto é algo tão natural como respirar.
Ser nomeada Cidade Europeia do Desporto em 2019
iria incentivar a que ainda mais pessoas se juntassem
às centenas que, tal como eu, diariamente praticam
desporto nesta cidade, quer seja no mar, no rio, nas
praias, nas estradas e até no ar!“

Nascido em Portimão, começou na vela, windsurf aos 10
anos no Clube Naval de Portimão. Aos 14 anos começou
a competir, aos 17 anos sagrou-se pela primeira vez
Campeão Nacional de Juniores tendo aos 18 repetido o
mesmo título. Aos 21 anos foi Campeão Nacional absoluto. Atualmente, já leva 19 vezes de Campeão Nacional. Aos 25 anos foi Campeão Ibérico pela 1 vez ganhando esse título por 7 vezes até 2012, aos 28 anos foi
Campeão de Espanha, ganhando esse Campeonato por
7 vezes até 2017.
Aos 30 anos foi pela primeira vez e única até hoje,
Campeão do Mundo, com 33 anos foi Campeão da
Europa, com 35 anos alcançou o 3 lugar no Ranking
Mundial, 37 anos foi Campeão Europeu de Masters e
novamente aos 40 anos. Com 40 anos atingiu o 4º lugar no Campeonato Mundial absoluto. Aos 38 anos foi
Vice-campeão Mundial Masters e novamente aos 40 e
41 anos. Até hoje tem sido uma carreira cheia de êxitos
e conquistas.

“É para mim uma grande honra receber este convite para
Embaixador da CANDIDATURA DE PORTIMÃO A CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 2019, como também tem sido um
orgulho pertencer a esta cidade que oferece excelentes
condições às várias modalidades desportivas e á formação de campeões em várias frentes desportivas. FORÇA
PORTIMÃO…”
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AMBASSADORS

Miguel
Martinho
Windsurf

Born in Portimão he first started windsurfing when he
was 10 in Clube Naval de Portimão. At the age of 14 he
started entering competitions and he was National Junior Champion with 17 and with 18. By the age of 21 he
was Absolute National Champion. So far he has won 19
times the National Championship. When he was 25 he
was Iberian Champion and won the same title another
7 times until 2012. By the age of 28 he was Champion of
Spain and won that same title 7 times until 2017. When
he was 30 he won the title of World Champion, with 33
he was European Champion, with 35 he was 3rd in the
world ranking, with 37 he was European Masters Champion and again at the age of 40. When he was 40 he was
4th in the absolute World Championship. At the age of
38 he was World Masters Vice Champion and again at the
age of 40 and 41. Until today it has been a career full of
success and conquers.

“It is a great honour to be an ambassador for the CANDIDATURE OF PORTIMÃO FOR EUROPEAN CITY OF SPORTS
2019 as well as it has been a privilege to belong to this
city which offers excellent conditions to the practice of
several sports and the shaping of champions in different
sports. GO AHEAD PORTIMÃO...”
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A Beatriz nasceu em 2002, na cidade de Portimão.
Começou a praticar vela na classe optimist iniciados,
com 7 anos, tendo-se filiando no Clube Naval de Portimão. Com o aperfeiçoamento da técnica começou
por competir em campeonatos regionais.
A vontade de vencer foi cada vez maior e ao disputar o
seu primeiro campeonato nacional, conquistou o título
de campeã nacional em 2012. Dedicando todo o seu
tempo livre à modalidade a Beatriz Gago somou mais 4
títulos nacionais bem como outros internacionais onde
se destaca o 6º lugar no Optimist World Championship
em 2016.
Aos 15 anos de idade atingiu a idade limite para a classe
optimist e o seu sonho em prosseguir com a modalidade, encaminhou-se pela classe 420, que abraçou
com enorme motivação, filiando-se no Clube Internacional da Marina de Vilamoura.

Beatriz Gago
Vela
Sailing

“It is an honour to be ambassador of my city. It was in
Portimão where I understood the value of sport. This city
situated between the mountain and the sea has all the
conditions for sports practice. It would be very important

“É uma honra ser embaixadora da minha cidade. Foi em
Portimão que compreendi os valores desportivos. Cidade
situada entre a serra e o mar, tem todas as condições para
a prática desportiva. Seria muito importante considerarmos
em 2019, Portimão como a Cidade Europeia do Desporto.”

Nascido em Vendas Novas, Distrito de Évora, Ricardo
Pessoa mostrou desde criança paixão pelo futebol.
Depois de ter feito todo o seu percurso no futebol de
formação entre o Estrela de Vendas Novas e o Vitória de
Setúbal, decidiu em 2005 ingressar no Portimonense SC
onde até hoje é um dos titulares indiscutíveis e capitão
de equipa. É para os jovens um exemplo de dedicação
e empenho. Ultrapassou já a marca dos 400 jogos pelo
clube. Venceu uma Taça de Portugal, obteve três subidas de Divisão à I Liga e em 2017 foi Campeão da II Liga
Portuguesa ao serviço do Portimonense.

“Numa região de turismo de excelência, a vida desportiva
da Cidade de Portimão é intensa ao longo de todo o ano e
muito enriquecedora a vários níveis. Apresenta características únicas e uma beleza natural que a tornam favorável à
prática de inúmeras modalidades desportivas. Nos últimos
anos o Município apostou no desenvolvimento de um conjunto de infraestruturas capaz de receber as competições
ao mais alto nível, ou seja, de carater nacional, europeu
e até mundial. Apaixonado pelo futebol desde criança, e
estando no Portimonense há vários anos, sinto que foi em
Portimão onde me realizei profissionalmente. É para mim
um orgulho e uma honra servir Portimão na qualidade de
Embaixador desta Candidatura. Sei que a Cidade está de
braços abertos para receber desportistas de todo o Mundo
cumprindo com todos os requisitos indispensáveis para um
percurso brilhante na esfera do Desporto.”

46

Beatriz was born in 2002 in Portimão. She started
sailing optimist when she was 7 in Clube naval de
Portimão and started later participating in regional
competitions. The will to win went on growing and in
2012 she was National Champion. Spending all her spare
time sailing she added another 4 National titles and
other international ones like a 6th place on the Optimist
World Championship in 2016.
At the age of 15 she could no longer be on the optimist
class, she went on to the 420 class and started in Clube
Internacional da Marina de Vilamoura.

to consider Portimão in 2019 as European City of Sports.

Ricardo
PeSsoa
Futebol
Football

Born in Vendas Novas, Évora, he soon showed his passion for football. After playing in Estrela de Vendas Novas
and Vitória de Setúbal, in 2005 he came to play in Portimonense SC where he is the team captain. For teenagers he is an example of dedication and commitment. He
has played more than 400 games for this team, won a
National Cup and has 3 times managed to go to up to
the 1st League. In 2017 Portimonense was Champion of
the 2nd League.

“In a region of tourism by excellence, the sports life in the
city of Portimão is very intense through the entire year.
It has unique characteristics and a natural beauty that
make it perfect to practise many sports. In the last years
the Municipality has created the conditions and facilities
to welcome high level national, international and worldwide competitions.
Passionate for football and in the Portimonense club
for many years, I think this is where I felt professionally
complete. I´m very proud to be an ambassador for this
candidature of Portimão and I know the city is open to
welcome sports people from all over the world and put
together all it takes for a brilliant route in Sport.”

Filho de pai indonésio e mãe holandesa nasceu um
algarvio de gema. Nasceu com medo do mar, até que
um dia forçado aventurou-se com uns óculos e nesse
dia o medo deu lugar a uma paixão crónica. Hoje, mais
do que um desporto, a pesca submarina é o seu ganhapão. Começou a competir há 11 anos e em 2004, fez o
primeiro campeonato nacional em Vila Nova de Milfontes
e, quatro anos mais tarde, surgiu a primeira internacionalização no mundial da Venezuela. Em 2011, conquistou
a primeira glória internacional: o título euro-africano no
campeonato disputado em Peniche. Um ano depois, em
Vigo, foi o primeiro português a subir ao lugar mais alto
do pódio do campeonato mundial de pesca submarina.
No evento estavam representadas 19 nações e 56 atletas
em prova. Curiosamente, só em 2013 é que Jody se sagrou pela primeira vez campeão nacional de pesca submarina, título que revalidou em 2014.

Jody Lot
Pesca
Submarina
Spearfishing

Indonesian father and dutch mother, Jody was born a
traditional Algarve man. At first he was afraid of the water but once was forced to get in with a pair of goggles
and from that day on the fear became a chronic passion.
Spear fishing is more than a sport, it’s a way of living.
He started in competitions when he was 11 and in 2004
he had his first National Championship in Vila Nova de
Milfontes. Four years later his first time on an international competition in Venezuela. In 2011 he won the Euro
African Championship in Peniche and a year later in Vigo
he was the first Portuguese to ever win the title of World
Champion of Spear Fishing. This competition had 19
countries and 56 athletes. Awkwardly, only in 2013 did he
get his first National title of Champion and again in 2014.

“Vários foram os países onde passei e competi, desde Croá-

“I have visited and competed in different countries

cia, Itália, Peru, Noruega e Finlândia. Todos têm o seu en-

Croatia, Italy, Peru, Norway and Finland and they all are

canto, mas nenhum bate Portugal. As nossas costas – a sul

beautiful, but none of them is like Portugal. Our coast

e a oeste – são maravilhosas e ricas. Muito diferentes entre

– south and west – is wonderful and rich. Very differ-

si, proporcionam experiências diferentes de pesca subma-

ent from each other they offer different experiences of

rina. E o peixe português é mesmo o melhor do mundo?

spear fishing. And if the Portuguese fish is the best in

Sem dúvida! Não há como o nosso. Em Portugal não é pre-

the world? No doubt! There’s no fish like ours. Portugal

ciso muito para o peixe ser bom e Portimão reúne todas as

doesn’t need much to have the best fish and Portimão

condições em terra e no mar para o Desporto continuar a
crescer! Bem-haja a esta candidatura!”

Nasceu em 1996 na cidade de Portimão. Iniciou a prática
desportiva, aos 6 anos no futebol nas Escolinhas do
Portimonense e no ténis aos 8 anos. Aos 10 anos optou
pelo ténis, onde foi Campeão ou Vice-Campeão Regional em singulares e pares desde dos sub-12 aos sub-18.
No ano de 2010, foi Campeão Regional de singulares e
pares, Vice-Campeão Nacional e representou a Seleção
Portuguesa de sub-14 no Summer Cup em Espanha. No
ano seguinte ganhou o primeiro ponto ATP num torneio
profissional em Montechoro, na variante de pares com o
irmão e em 2013, foi Vice-Campeões Nacional de Pares
em sub-18.
Atualmente estuda Gestão Financeira e joga no Campeonato Universitário Norte Americano na equipa da Universidade Southern New Hampshire University onde
ganhou a Conferência NE10 nas épocas de 2016 e 2017.

“Apesar de estar a estudar e a jogar ténis no circuito
universitário nos Estados Unidos, o meu coração está
sempre na cidade de Portimão, que me viu nascer e
onde iniciei a minha prática desportiva. É com grande
orgulho que apoio a candidatura de Portimão a Cidade
Europeia do Desporto 2019. Atualmente, Portimão é uma
cidade que reúne infraestruturas que permitem aos
jovens praticar as mais diversas modalidades.”

Miguel
Marreiros
TÉNIS
Tennis

Born in 1996 in Portimão he started playing football on
Escolinhas do Portimonense when he was 6 and tennis
when he was 8.
When he was 10 he decided to continue playing tennis
and became Regional Champion and Vice Champion in
individual and pairs competitions U-12 and U-18. In the
year 2010 he was a regional Champion in individual and
pairs competitions and National Vice Champion having
played for the National Team U-14 in the Summer Cup in
Spain. The year afterwards he won his first ATP point in
a professional tournament in Montechoro playing pairs

“Altough I study and play tennis in the university circuit in the United States, my heart is always in the city of
Portimão that watched me being born and grow and as
sports person.
I proudly support the candidature of Portimão for European City of Sports 2019. Portimão is now a city with the facilities that allow young people to practise many sports.”
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Nasceu em 1996 na cidade de Portimão.
Iniciou a desportiva, aos 6 anos no futebol nas Escolinhas do Portimonense e no ténis aos 8 anos. Aos 10 anos
optou pelo ténis, onde foi Campeão ou Vice-Campeão
Regional em singulares e pares desde dos sub 12 aos
sub 18. Foi número um Nacional desde os sub 12 aos sub
16. No ano de 2010 representou a Seleção Portuguesa de
sub 14 no Winter Cup em Itália. No ano seguinte ganhou
o primeiro ponto ATP num torneio profissional em Montechoro, na variante de pares com o irmão e em 2013,
foi Vice-Campeões Nacional de Pares em sub 18.
Atualmente, estuda Gestão Financeira e joga no Campeonato Universitário Norte Americano na equipa da Universidade Southern New Hampshire University onde
ganhou a Conferência NE10 nas épocas de 2016 e 2017.

Ricardo
Marreiros
TÉNIS
Tennis

“Foi em Portimão onde nasci e me tornei na pessoa e atleta
que sou hoje em dia. Portimão é sem dúvida uma cidade
super acolhedora e que apoia o desporto incomparavelmente. Hoje em dia, eu estudo e jogo ténis nos Estados Unidos, mas sempre terei aquele carinho especial pela cidade
de Portimão.
É com enorme orgulho e satisfação que apoio a candidatura
de Portimão a cidade europeia do desporto 2019.
Portimão, atualmente, tem excelentes infraestruturas que
permitem uma inesquecível prática desportiva para todos
os jovens e cidadãos.”

Com 34 anos e natural de Portimão, Francisco Carmo
Canelas é um dos surfistas mais carismáticos portugueses. A sua carreira começou aos 14 anos no Campeonato Júnior Português, tendo-se seguido depois o Open
de Portugal e WQS Europeu.
Headworx, Criação da Ilha Hawaiana, Reef, Gotcha, Oakley, Island Style, B.side, SPO Surf Boards e ONDA Wetsuits
foram alguns dos patrocinadores durante a sua carreira
profissional. Ganhou o respeito entre a comunidade de
surfistas devido ao seu estilo, poder e “go-for-it”, resultando em ótimas performances de surf com títulos
nacionais e participações em campeonatos no Hawai,
Austrália, Brasil, Ilhas Canárias, Maldivas, Açores, Madeira, Espanha, França, Marrocos. Enquanto treinador
obteve já 3 Atletas na Equipa Nacional, 6 Campeões
Regionais, 2 Vice Campeões Nacionais, e é membro do
comité de “treinadores de Elite” criado pela Federação
Portuguesa de Surf em 2014.

“Tive a oportunidade de viajar e competir por todo o Mundo
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Born in 1996 in Portimão he started playing football on
Escolinhas do Portimonense when he was 6 and tennis
when he was 8.
When he was 10 he decided to continue playing tennis
and became Regional Champion and Vice Champion in
individual and pairs competitions U-12 and U-18. He was
national number one from U-12 to U-16. In the year 2010
he played for the National Team U-14 in the Winter Cup in
Spain. The year afterwards he won his first ATP point in a
professional tournament in Montechoro playing pairs with
his brother. In 2013 he was Vice Champion in pairs U-18.
Presently he studies Financial Management and plays in
the North American University Championship for Southern New Hampshire University where he won the Conference NE10 in 2016 and 2017.

Gustavo Martins Gouveia é brasileiro naturalizado português e residente em Portimão desde 1995. Foi pioneiro no desenvolvimento do surf no Município desde
1998 e em conjunto com o Clube Naval de Portimão
desde 2000, contribui na formação de sócios /atletas
onde formou alguns campeões regionais da modalidade. Destaque para o título de Campeão Nacional de
Surf Open 2001, o 2º Lugar no campeonato do mundo
WQS na Praia do Amado 2003 (Aljezur), o campeonato
Regional Open 2016 e ter-se sagrado vice-campeão
Nacional Master 2016.

Gustavo
Gouveia
Surf

Gustavo Martins Gouveia was born in Brazil and later required Portuguese nationality. He lives in Portimão since
1995. He was pioneer developing surf in the Municipality
since 1998. Together with the Clube Naval he has trained
club members/athletes since 2000 and some regional
champions.
In 2001 he was champion in the National Surf Open, in
2003 he was 2nd place in the World Championship WQS
in Praia do Amado (Aljezur), he won the Regional Open
in 2016 and was a vice champion in the National Master
2016.

“Portimão is a city with life! One of the best you can
choose to live in! We find a lot of sport activities on air,
land and sea. Go ahead with that power of attraction!”

“Portimão, uma cidade viva! Das melhores onde se viver!
Encontramos uma imensidão de atividades desportivas
de ar, terra e mar. Continua Portimão, com esse poder de
atração!”

“Portimão is the city where I was born and where I became the person and athlete I am today. It is undoubtedly a very welcoming city that supports sport like no
other. Nowadays I study and play tennis in the United
States but I will always have a special feeling for Portimão.
I very happily and proudly support the candidature of
Portimão for European City of Sports 2019. Portimão has
excellent facilities that can enable an unforgettable
sports experience for anyone.”

Francisco
Canelas
Surf

He is 34 and was born in Portimão. Francisco Carmo
Canelas is one of the most charismatic Portuguese
surfers. His career started when he was 14 in the Portuguese Junior Championship, then the Portugal Open and
European WQS.
Headworx, Criação da Ilha Hawaiana, Reef, Gotcha,
Oakley, Island Style, B.side, SPO Surf Boards and ONDA
Wetsuits were some sponsors whe had during his professional career. He won the respect of the surfers community for his style and go-for-it power, with great
performances in Hawai, Australia, Brazil, Canary Islands,
Maldive Islands, Azores, Madeira, Spain, France, Morocco.
As a trainer he had 3 athletes on the National Team, 6
regional champions, 2 national vice-champions and he
is a member of the committee “Elite trainer” created by
the Portuguese Surf Federation in 2014.

“I had the opportunity to travel and compete around the

e não houve uma única vez que não estivesse muito feliz

world and not for once wasn’t I happy to return. Por-

por voltar. Portimão é uma terra de excelência para fazer

timão is a land of excellence for Surf and it has amazing

Surf e com pessoas espetaculares. Tenho usado a minha

people. I’ve been using my experience and values in my

experiência e os meus valores em prol da minha cidade e

city and in the sport to which I have dedicated my whole

do desporto a que me dediquei toda a vida. A “Cidade Euro-

life. The “European City of Sports” will surely mean good

peia do Desporto” com certeza irá proporcionar bons mo-

moments for us all.”has all it takes in land and sea to let

mentos a todos”.

sport grow! Thank you for this candidature!”

Com 44 anos de idade e natural de Portimão, é um surfista e fotógrafo mundialmente conhecido. Tem divulgado
o potencial do Surf Portimonense de uma forma distinta.
Colabora com várias revistas e sites internacionais, fazendo capas de revista em revistas como Surfers Journal, The Surfer´s Path, Stab Mag, Hardcore, Surf Europe,
Surf Portugal, Onfire Surf, etc.
Publica regularmente artigos em sites Norte Americanos
(The Inertia, Surfline, Magicseaweed, entre outros). Estes
artigos chegam a atingir mais de 300 000 visualizações.
Fez também vários posters de campeonatos Mundiais
realizados em Portugal assim como trabalhos publicitários para a Nike e Mercedes.
Viaja frequentemente em busca de novas perspetivas
tendo participado na publicação de alguns livros como
“Sumatra – Return to Paradise”, “Ericeira Surfing Reserve” e o “Portugal Surf Guide”.
Venceu o prémio “Red Bull Illume” em 2013 e foi eleito a
capa do ano da revista Surf Portugal em 2012.

João Bracourt
Surf

Born in Portimão, 44 years old. He is a surfer and a worldwide known photographer. He has been spreading the
potential of surf in Portimão in a different way. He works
with several magazines and international sites, making the cover of magazines such as the Surfers Journal,
the Surfer´s Path, Stab Mag, Hardcore, Surf Europe, Surf
Portugal, Onfire Surf, etc.
He regularly publishes articles in North American sites
(the Inertia, Surfline, Magicseaweed, among others)
which have reached more than 300.000 views. He has
also made several posters of World Championships in
Portugal and promotional works for Nike and Mercedes.
He frequently travels searching for new perspectives and
has participated in some books like Sumatra – Return to
Paradise, Ericeira Surfing Reserve and the Portugal Surf
Guide.
He won the prize Red Bull Illume in 2013 and was elected
cover of the year of the magazine Surf Portugal in 2012.

“Como amante do surf, da cidade de Portimão e do des-

“As a surf lover and passionate for the city of Porimão

porto em geral ficaria muito orgulhoso em ver seres hu-

and sport in general I would be very proud to see healthy

manos saudáveis e felizes a divertirem-se no âmbito desta

and happy human beings having fun in the scope of this

Candidatura.”.

candidature.”
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Tem 14 anos de idade e é natural de Portimão. Desde
cedo se apaixonou pela vela e mostrou qualidades que
hoje a tornam uma das melhores velejadoras nacionais no seu escalão. É atualmente Atleta de competição
em “vela ligeira” atualmente na classe “Optimist” pelo
Clube Naval de Portimão (CNP). Foi indigitada para representar Portugal na prestigiada regata de nível mundial “2017 Renaissance”. Obteve enquanto infantil vários
títulos nacionais individualmente e por equipas.

Beatriz Cintra
Vela
Sailing

“Portimão is a city that values, communicates and supports sport in all its ways, allowing the athletes to increase their competitive levels. It has all the conditions
to become European City of Sports. GO AHEAD PORTIMÃO!

“Portimão é uma cidade que valoriza, divulga e apoia o desporto em todas as suas vertentes, permitindo aos atletas
incrementar os níveis competitivos e desportivos. É uma cidade que tem todas as condições para a cidade europeia do
desporto. FORÇA PORTIMÃO! DESPORTO PARA TODOS!”

Nascido em 1986 em Tarbes (França), reside em Portimão desde o primeiro ano de vida. Licenciado em Fisioterapia é atualmente Presidente da Associação de Natação do Algarve. É atual recordista nacional dos 50m e
100m Livres (piscina curta e longa); Campeão Nacional
dos 50m e 100m Livres entre 2006 e 2016. Tem mais de
40 representações pela seleção nacional e foi finalista
e semifinalista em várias ocasiões em Campeonatos do
Mundo e da Europa.

SPORT FOR ALL!”

Alexandre
Agostinho
Natação
Swimming

“Portimão, pioneira nos desportos radicais.”
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Born in 1986 in Tarbes (France) he’s been living in Portimão since he was one. He has a degree in physiotherapy and is presently President of the Swimming Association of the Algarve. He is the record holder of 50m
and 100m freestyle (short and long swimming pool), he
was National Champion of 50m and 100m freestyle between 2006 and 2016. He has represented the National
Team over 40 times on international competitions and
was several times in the first positions on World and European Championships.

“As a proud inhabitant of Portimão and sports lover I
couldn’t help supporting this candidature. Portimão has
always had an excellent tradition in sports and this candidature will help develop it even more, whether for high
competition or for the population in general.”

“Sendo um orgulhoso portimonense e amante do desporto, não poderia deixar de apoiar esta candidatura.
Portimão sempre teve uma excelente tradição no desporto e esta candidatura irá ajudar a desenvolve-la
ainda mais, tanto para a alta competição como para a
população em geral.”

Valter Joaquim Martins Guerreiro, 39 anos, residente e
atleta em Portimão, é praticante de BMX Flatland há 21
anos e Escalada há 5 anos. Tornou-se Campeão Mundial Masters Flatland em Colônia (Alemanha) em 2004 e
Campeão Nacional de Flatland em 2016.

Beatriz Cintra is 14 and was born in Portimão.
She soon fell for sailing and showed qualities that make
her today one of the best in her age. Nowadays she
competes in optimist for Clube Naval de Portimão. She
was nominated to represent Portugal in the prestiged
world competition 2017 Renaissance. As a child she won
several individual and team national titles.

Valter
Guerreiro
BMX

Valter Joaquim Martins Guerreiro is 39 years old, lives in
Portimão and practises BMX Flatland for 21 years and
climbing for 5 years.
He was a World Flatland Masters Champion in Köln, Germany in 2004 and a National Flatland Champion in 2016.

“Portimão, a pioneer in radical sports.”

Jovem atleta de Taekwondo que desde que ingressou
na modalidade (em 2009) demonstrou uma ambição
enorme. Queria ser campeã no Taekwondo. É muita
dedicada e empenhada, tendo conseguido vingar e
vencer nesta modalidade. Considerada uma das melhores atletas nacionais e uma das grandes promessas
europeias, a Rafaela tem vindo a conquistar o seu lugar
entre as melhores, com vários títulos conquistados em
Portugal e excelentes prestações internacionais. Treina
diariamente no Clube Taekwondo Portimão e tem uma
grande ambição de poder competir nos Jogos Olímpicos
de 2020, com os apoios certos, por parte dos seus patrocinadores, Clube e da autarquia, tal sonho afigurase como alcançável.

Rafaela
Araújo
Taekwondo

“Practising a sport which is considered amateur I know
the resilience of managers, trainers and athletes. It is a
daily effort, but with creativity and love we can always
achieve our goals.
Considering the Municipality has always supported
sport and because it has all the conditions to become
European City of Sports 2019, I assume my entire support
and commitment to this candidature.
Therefore, in every national or international competitions I will give my best to raise the name of the city of
PORTIMÃO real high.”

“Como atleta de uma modalidade considerada amadora,
sei bem do empenho e resiliência dos dirigentes, treinadores e atletas do movimento associativo. A dificuldade é
diária, mas com criatividade e amor à causa, por norma,
consegue-se atingir os objetivos a que nos propomos.
Pelo seu papel-chave no apoio ao Desporto, e considerando
que a cidade de Portimão tem todas as condições para ser
a Cidade Europeia do Desporto 2019 por excelência, assumo
o meu total apoio e empenho nesta candidatura.
Assim, em todas as minhas deslocações nacionais e internacionais farei questão de dar o meu máximo e elevar bem
alto o nome de PORTIMÃO.”

Nascido em Portimão em 1994, iniciou a prática da modalidade de Voleibol com 8 anos de idade nos Amigos de
Voleibol de Portimão (AVP) tendo aos 16 anos mudado
para Lisboa, integrando a equipa do Sport Lisboa e Benfica onde jogou duas épocas tendo se sagrado Campeão
Nacional. Foi chamado às Seleções Jovens da modalidade, conciliando a partir dos 21 anos com o curso de
Engenharia Civil. Jogou ainda no Clube de Voleibol de
Oeiras, Associação Académica de São Mamede, Associação de Jovens da Fonte do Bastardo na Ilha Terceira,
Açores, e atualmente joga no Castelo da Maia Ginásio
Clube. É regularmente chamado à Seleção Nacional de
Seniores onde conta já 26 internacionalizações.

“Portimão tem sido ao longo dos tempos uma cidade de
oportunidades para a prática do desporto. A prova disso são
os inúmeros atletas consagrados nacional e internacionalmente em várias modalidades desportivas. O que torna a
cidade uma referência do desporto nacional e merecedora
do título de capital europeia do desporto. Que esta candidatura seja um incentivo ainda maior.”

A young taekwondo athlete who started in 2009 and revealed a huge ambition because she wants to be a taekwondo champion. She is very dedicated and committed
and has managed to make her way on this sport. She is
considered one of the best national athletes and a big
European promise. Rafaela has been conquering a place
among the best with many titles in Portugal and with
excellent international participations.
She practises daily in the Taekwondo Club of Portimão
and has the big ambition to compete in the Olympic
Games of 2020, which with the due support by sponsors,
the club and the Municipality is a dream that may come
true.

Afonso
Guerreiro
Voleibol
Volleyball

Born in Portimão in 1994 he started playing volleyball
when he was 8 in the club Amigos de Voleibol de Portimão. At the age of 16 he changed to Lisbon to play in
Sport Lisboa e Benfica where he played two years and
became National Champion. He started then playing in
the National Teams while he studied Civil Engineering.
He has also played in Clube de Voleibol de Oeiras, Associação Académica de São Mamede, Associação de
Jovens da Fonte do Bastardo on the Ilha Terceira, Azores
and presently plays for Castelo da Maia Ginásio Clube.
He is regularly called to play in the National Senior Team
and has already played on international competitions 26
times.

“Portimão has always been a city of opportunities for
the practice of many sports. A proof of it are the many
athletes that have been recognised national and internationally in different sports. This makes Portimão a reference for national sport and worthy of being awarded
the title of European City of Sport.
May this candidature be an even bigger encouragement
for the city.”
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OUTRAS
INSPIRAÇÕES

ALBERTO
E MANUELA
AUGUSTO

OTHER
INSPIRATIONS

Classe Municipal Programa Exercício & Saúde

Municipal class of the Programme Exercise & Health

Não só de atletas profissionais ou amadores, com títulos conquistados ou

Sport in the Municipality of Portimão is not only focused on

medalhas de participação vive o Desporto no Concelho. No Município de

professional or amateur athletes, with titles and medals. We

Portimão também valorizamos outro tipo de atletas. Valorizamos e trabal-

also treasure other kind of athletes. We work for the health

hamos focados muito no bem-estar dos nossos, na sua saúde e capacidade

and wellbeing of our people and focus on the ability to con-

de contribuir para sermos um concelho ATIVO e SAUDÁVEL, onde seja apa-

tribute for an ACTIVE and HEALTHY Municipality where life is

ixonante viver!

thrilling.

Estas são pessoas que praticam desporto apesar das suas limitações.

These are people who practise sport despite of their different

Com estes exemplos queremos incentivar os nossos munícipes para que
não deixem de praticar desporto por falta de motivação, por vergonha ou
sensação de incapacidade, por falta de tempo, por motivos de saúde ou de
ordem socioeconómica.
Reconhecemos estes, como poderíamos destacar tantos outros que praticam desporto regularmente. São exemplos para aqueles com quem convivem diariamente na nossa cidade. Transpiram perseverança e força de
vontade.

restrictions. By showing these examples we wish to motivate the
inhabitants of Portimão to keep practising sport even though
they feel uninterested, embarrassed, unable, with no time for it,
not healthy enough for it or because of social and economical
restrictions.

“Temos 78 e 79 anos, respetivamente. A ginástica para o idoso é um slogan

“We are 78 and 79, respectively. Gymnastics for an old person is

muito usado. Para mim e para a minha esposa, quase a roçarmos a celebração

an often used slogan. For me and my wife, almost 80 years old,

dos oitenta aniversários, não dispensamos esta atividade, e nos períodos de

it is impossible to live without this activity and when we have

pausa, como sejam as férias, sentimos a sua falta, como se de alimentos se

holidays we miss it as if it was food.

tratasse.
À medida que a idade surgem as dores, as deformações articulares e coluna
e mais tarde doenças degenerativas, como o Parkinson. Somos incentivados
a nos mexermos mais, seja na ginástica ou hidroginástica, ou meras caminhadas..
Felizmente Portimão oferece essas atividades! As políticas desportivas e sociais devem privilegiar os mais necessitados e com menos condições físicas

We distinguish these people but there are so many others

e psicológicas, bem como as dificuldades e o desgaste que a idade vai provo-

who practise sport regularly. They are examples for those

cando. É importante não esmorecer e viver cada dia com alegria, boa sanidade

with whom they are everyday in our city. They transpire per-

mental, física e que a atividade física nos continue a estimular o cérebro, mús-

sistence and power of will.

culos e o esqueleto. Os momentos vividos deixam marcas que ano após ano
queremos reavivar! Obrigado.”

Classe Municipal Programa Exercício & Saúde

As age increases, the pains, the articular and spine deformities
and later degenerative diseases like Parkinson start appear.
We are impelled to move some more, whether doing gymnastics,
water gymnastics, or just walking.
Fortunately Portimão offers those activities! The sport and social policies must privilege the needed and the ones with less
physical and psychological conditions as well as have in account
the problems connected with the aging process. It is important
to keep the courage and live happily and mental and physically
healthy every day, letting physical activity stimulate our brain,
muscles and bones. The good times leave memories that we
wish to regain year after year! Thank you.”

Estrela
Pires

Municipal class of the Programme Exercise & Health

Aluna da Classe Municipal Programa Exercício & Saúde

Participant in the class of the Programme Exercise & Health

“Em 2008, foi-me diagnosticado cancro da mama. Depois de três cirurgias e

“In 2008 I was diagnosed with breast cancer. After three sur-

uma mastectomia completa, tudo se resolveu. Nessa altura alguém

geries and a complete mastectomy it got better. By that time

me falou do Programa Exercício e Saúde.

someone told me about the Programme Exercise and Health.

O exercício físico é fantástico, dá-nos saúde física e mental, força e vontade de
viver, alegria, boa disposição e convívio.

Exercise is fantastic. It gives us physical and mental health,
strength and will to live, joy, good humour and social interaction.

Custa a sair de casa todos os dias? Custa. É difícil não conseguir fazer os exer-

If it’s hard to get out every day? Yes, it is. If it hard not being

cícios que nos pedem porque o corpo não tem a mobilidade que devia? Sim é

able to make every exercise you want because the body won’t

difícil. Por vezes dá vontade de desistir? Dá. No entanto, é tão gratificante che-

respond? Yes, it is. Does it make you want to give up? Yes, it

gar a casa, depois de fazer o exercício físico e pensar: eu consegui, sinto-me

does. Nevertheless, it is so rewarding coming home after ex-

bem e vou continuar. Faltar às aulas? Não. Todos conseguimos, cada um à sua

ercising and thinking: I did it, I feel good and I´ll keep doing it.

maneira. Mexermo-nos é o melhor remédio. O dói aqui, dói ali já foi.”

Miss classes? No. We can all manage in our own way. To move
is the best medicine. The complaints have now gone.”
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Adélia,
Ana e
Luana Vaz

JOÃO
PINTO

Adélia Vaz, aluna da Classe Municipal Exercício & Saúde

Participant in the class of the Programme Exercise & Health
Ana Vaz, aluna da Classe do Portimão Gym

Participant in the class of the Portimão Gym
Atleta de Paraciclismo

Luana Vaz, aluna da Classe de Ginástica Rítmica.

Para cycling athlete

Participant in the class of the Portimão Gym

“Chamo-me João Pinto e estou paraplégico devido a uma queda de moto em

“My name is João Pinto and I’m paraplegic due to a motorbike ac-

Adélia Vaz – 71 anos (avó)

Adélia Vaz – 71 (grandmother)

novembro de 2011.

cident in November 2011.

“Desde que pratico desporto sinto alegria. Além de melhorar o meu desem-

“Ever since I practise sport I feel joyful. Besides improving my

penho pessoal, o convívio, conhecer novas pessoas, tem sido importante para

personal marks, having the chance to meet new people and so-

Sempre fui ativo fisicamente e desde a lesão a atividade física tornou-se es-

I was always physically active and since the injury, physical activ-

mim.”

cialize has been very important for me”.

sencial para a manutenção e fortalecimento muscular, com ganhos a nível de

ity became essential to keep and gain muscle strength along with

Ana Margarida Vaz – 41 anos (filha)

Ana Margarida Vaz – 41 (daughter)

qualidade de vida garantindo bem-estar físico e psicológico.

a better quality of life with physical and psychological wellbeing.

“A prática de exercício físico é importante para a nossa saúde e bem-estar.

“Practising physical exercise is important for our health and

Sou atleta de Paraciclismo (da classe H3-handbike). Pratiquei desporto toda a

I’m a para cycling athlete (class H3-handbike). My entire life

Incluindo o desporto na rotina da minha vida diária, sinto-me mais saudável

wellbeing. By including sport in my daily routine I feel physically

minha vida e vejo-o como um estilo de vida, mas após a lesão tive a oportunidade de poder participar mais ativamente a nível federado, o que tem trazido
objetivos desportivos mais ambiciosos que me levam a focar mais no meu diaa-dia e a ultrapassar os obstáculos.
Posso dizer que o Desporto é o meu projeto de vida.”

I practised sport and I see it as a lifestyle, but after the injury I
had the opportunity to participate at a higher and federate level,
which has brought more ambitious goals that make me focus on
my daily life and overcome barriers.
I can say Sport is my project for life.”

física e psicologicamente.”
Luana Vaz Patrício – 9 anos (neta)

“Gosto de fazer desporto. Fico feliz quando estou a fazer os exercícios. E gosto
de estar com as minhas amigas. Quero fazer sempre desporto até ser crescida,
como a mãe e a avó Dedé.”

Luana Vaz Patrício – 9 (granddaughter)

“I like practising sport. I feel happy when I’m doing the exercises.
And I like being with my friends. I want to practise sport until I’m
very grownup like mummy and granny Dedé.”

Glicéria
Gil

Patrícia
Glória

Atleta do Centro de Marcha e Corrida de Portimão

Atleta do Centro de Marcha e Corrida de Portimão

Athlete of the centre of walking and running

Athlete of the centre of walking and running

“Pratico desporto no Centro de Marcha e Corrida de Portimão há cerca de 1 ano.

“I practise sport in the Municipal Centre of Walking and Run-

Mas a minha visão era bem diferente…

ning for about one year. But, my vision used to be really dif-

Sabendo das minhas dificuldades motoras juntei-me ao grupo com mais idade

gave it a try. Knowing about my physical restrictions I stood

ferent...

e mais lento a fazer a caminhada. Não sei quanto tempo caminhei, só sei que

by the older and slower group. I don’t know how long I walked

Até hoje foram 9 kg perdidos e anos de vida ganhos! Toda a orientação e o suporte motivacional, tanto do treinador, como dos elementos do grupo do CM-

So far I have lost 9 kg and gained years of life! All the orienta-

MCP, foram fundamentais para conquistar este prazer, que atualmente consigo

tion and motivation from the trainer and the group members

sentir perante a corrida!

of CMMCP were fundamental for conquering this pleasure I
now feel when I run!

E como qualquer desporto, a prática da corrida sugestionou a mudança de
hábitos alimentares e a articulação entre os dois (corrida e alimentação saudável), resulta num bem-estar pleno comigo mesma, com o peso que sempre
quis alcançar e uma condição física que me faz esquecer a idade que tenho!”
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and psychologically healthier.”

“Em 2014 tomei conhecimento do Programa de Marcha e Corrida e lá fui eu.

“In 2014 I heard of the Programme of Walking and Running and

não consegui acompanhar a última pessoa do grupo. No final desse dia disse

but I know I couldn’t keep up with the last person of the group.

para mim mesma. Hoje não consegui mas vou melhorar, não vou desistir. E

When it ended I said to myself I wouldn’t give up and I would

não desisti! Tracei um objetivo: melhorar na caminhada e depois tentar trotar 5

improve. I set the objective of jogging for 5 minutes and one

minutos sem parar. Um dia, acabei por consegui-lo e depois desse dia já sabia

day I eventually was able to do it. After that day I knew noth-

que nada na minha vida seria impossível, e iria procurar correr cada dia um

When practising any sport along come issues of eating habits

pouco mais, no meu ritmo, passinho curto e lento, mas com muito prazer e um

and by joining both (running and eating healthy) I felt totally

enorme bem-estar.”

ing would be impossible in my life. I would run each day a bit
more, slowly but very joyfully.”

good with myself, lost the weight I always wanted to lose and
I even forgot how old I am!”
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INFRAESTRUTURAS

INFRASTRUCTURE

INSTALAÇÕES
DESPORTIVAS

SPORTS
FACILITIES

O Concelho de Portimão dispõe de uma boa rede de equipamentos despor-

The Municipality of Portimão has good sports infrastructures

tivos, que se destinam a treino, formação e recreação física e desportiva

destined to formal and informal sports practice, training and

de crianças, jovens e adultos, inerentes à prática desportiva associativa e

recreation for children, teenagers and adults, which respect

informal, respeitando os critérios estabelecidos pelas federações despor-

the criteria demanded by the sports federations of each

tivas das diferentes modalidades. Esta rede de infraestruturas desportivas

sport. These facilities are destined to schools, public use and

destina-se a escolas e a utilização pública e de lazer. Nela incluem-se ins-

leisure. They include core facilities (recreational and train-

talações desportivas de base (recreativas e formativas), instalações des-

ing), specialised sports facilities and special sports facilities

portivas especializadas e instalações desportivas especiais para o espetá-

for sporting events and shows.

Piscina - Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande

Indoor Swimming Pool - Sports Complex of Mexilhoeira Grande

culo desportivo.
The Municipality has recreational facilities such as halls,
O Município dispõe de instalações recreativas como recintos, pátios, mini-

courtyards, small fields and elementary locations destined

campos e espaços elementares destinados à iniciação aos jogos despor-

to sports games initiation, traditional games and physical

tivos, aos jogos tradicionais e aos exercícios físicos, espaços e percursos

exercises, permanent routes and locations organised and

permanentes, organizados e concebidos para evolução livre, corridas ou

conceived for free training, running or physical exercise, in-

exercícios de manutenção, incluindo o uso de patins ou bicicletas de re-

cluding the use of roller skates or bicycles, indoor rooms and

creio, salas e recintos cobertos, com área de prática de dimensões livres,

halls, with free dimension areas for physical exercise, lei-

para atividades de manutenção, lazer, jogos recreativos, jogos de mesa e

sure, recreational games, table games and other sports and

jogos desportivos não codificados e piscinas cobertas, e instalações for-

indoor swimming pools. It also has training facilities like big

mativas como grandes campos de jogos, pavilhões desportivos e salas de

fields, pavilions, multipurpose sports halls, small fields, sports

desporto polivalentes, pequenos campos de jogos, campos polidesportivos,

complex, indoor and outdoor tennis courts and roller skating

campos de ténis e ringues de patinagem, ao ar livre ou com simples cober-

rinks and training, sports and multipurpose indoor swimming

tura, piscinas cobertas, de aprendizagem, desportivas e polivalentes.

pools.

No Município existem mais de 80 instalações desportivas de base, entre

There are over 80 recreational and training core facilities.

formativas e recreativas.
Considering specialised sports facilities, the Municipality ofNa categoria de instalações desportivas especializadas encontram-se, en-

fers the Portimão Marina, the various golf courses, a hall for

tre outras, a Marina de Portimão, os vários campos de golfe existentes, a

shooting sports, the Praia da Rocha Sports Area with fields

sala de desporto com instalações de tiro com armas de fogo, a Área Des-

for basketball, beach football and beach volleyball, halls for

portiva da Praia da Rocha com campos para basquetebol, futebol de praia

combat sports, equestrian sports indoor arenas and com-

e voleibol de praia, salas de desporto apetrechadas para desportos de

petition facilities, the Portimão Municipal Stadium with a big

combate, campos de provas e picadeiros cobertos para a prática de des-

football field, the Portimão Youth Park with small bmx-race

portos equestres, o Estádio Municipal de Portimão com um grande campo

tracks and skate park, the Portimão Municipal Airfield, the

de futebol, o Parque da Juventude de Portimão com pequenos campos de

Algarve International Racing Circuit, the Algarve International

pista de BMX-Race e skate parque, o Aeródromo Municipal de Portimão, o

Go Kart Track and the Off-Road Park, with big tracks for motor

Autódromo Internacional do Algarve, o Kartódromo Internacional do Algarve

sports, namely the motor racing circuit, the kart circuit and

e o Off-Road Park, com grandes campos para os desportos motorizados em

the off-road track and the Multi use Pavilion Portimão Arena.

terra, nomeadamente circuito de corridas motorizadas, circuito de karts e
pista de off-road e o Pavilhão Multiusos – Portimão Arena.
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Complexo Municipal de Ténis

Campo Relvado Sintético - Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande

Pavilhão Multiusos Portimão Arena

Municipal Tennis Complex of Portimão

Synthetic Field - Sports Complex of Mexilhoeira Grande

Multiuse Pavilion Portimão Arena

No nosso Concelho existem instalações concebidas e vocacionadas para

In our Municipality there are facilities for high level sports

acolher a realização de competições e espetáculos desportivos com altos

competitions and shows, with capacity for a large audience

níveis de prestação, com expressiva capacidade para receber público e com

and media coverage, with technological and material specific

condições para albergar os meios de comunicação social, incorporando

resources destined to support the events’ broadcast, such as

significativos e específicos recursos materiais e tecnológicos destinados a

the Algarve International Racing Circuit, the Portimão Munici-

apoiar a realização e difusão pública de eventos desportivos, como é o caso

pal Stadium, the Algarve International Go Kart Track and the

do Autódromo Internacional do Algarve, do Estádio Municipal de Portimão,

Multi use Pavilion Portimão Arena.

do Kartódromo Internacional do Algarve e do Pavilhão Multiusos – Portimão
Arena.

Concerning leisure and informal sport it may be interesting
pointing out that Portimão has a tradition in active mobility.

No âmbito do lazer e do desporto informal será interessante fazer referên-

The Municipality has 2 miles of cycle paths with five cycling

cia ao facto de Portimão ter também tradição na mobilidade suave, como

routes and a cycle tourism route that is part of the Portimão

comprovam os 3,3 quilómetros de corredores cicláveis, resultado de cinco Ciclovias e um Percurso de Cicloturismo, inserido na Rede de Percursos
Naturais de Portimão. No Verão de 2013, foram instalados vários suportes
para estacionamento de bicicletas, nas praias e em diversos locais do centro urbano. Contamos também com cinco percursos que se podem realizar
a pé, de bicicleta ou de barco e que se estendem desde as dunas e a Ria de
Alvor, passam por passadiços e praias de falésias exuberantes e são passeios onde a natureza se impõe na sua perfeição.
No Anexo I poderá ser consultada uma lista pormenorizada das infraestru-

Routes of Nature. In the summer of 2013, several bicycle parking spaces were installed by some beaches and in different
parts of the urban centre. There are also five routes one can
use by foot, bicycle or boat, which go pass the dunes and the
Alvor River, through wooden footbridges and beaches of exuberant cliffs. These are walks where nature shows its perfection.
Appendix I shows a detailed list of infrastructure / sports facilities of the Municipality.

turas/instalações desportivas existentes no Município.
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INFRAESTRUTURAS

INFRASTRUCTURE

GESTÃO
DE RECURSOS

RESOURCES
MANAGEMENT

A gestão do Parque Desportivo Municipal entende-se por um conjunto de

The management of the Municipal Sports Park involves a set

procedimentos que têm como objetivo a otimização social, desportiva e

of procedures that aim at the social, sports and economical

económica dos mesmos, devendo este perspetivar-se como um conjunto

optimization and an amount of reference sites that mean so-

de espaços de referência, constituindo um forte elemento de coesão social

cial cohesion for every inhabitant of Portimão.

para todos os munícipes do Concelho.
This is an area where the Municipality has invested in the last
Este é um dos sectores em que o Município tem investido nos últimos anos

few years by building and recovering several sports facilities.

com a construção e a reabilitação de várias instalações desportivas. No

Nevertheless we cannot forget the financial costs involved on

entanto não podemos descurar os custos financeiros ligados ao seu funcionamento diário, onde a gestão de uma instalação desportiva é uma atiPavilhão Desportivo dos Montes de Alvor

Piscina Municipal de Portimão

Sports Pavilion of Montes de Alvor

Municipal Swimming Pool of Portimão

vidade exigente e complexa, dependente de um número muito grande de
variáveis referentes à tipologia dos utilizadores, práticas, custos e receitas.
Atualmente a rentabilização de uma instalação desportiva é cada vez mais
difícil devido aos encargos que lhe estão inerentes.
Reduzir os custos de funcionamento e de manutenção das instalações, torna-se portanto um objetivo de grande importância para a respetiva gestão,
o que obriga a que se invista na procura de soluções eficientes e integradas,
capazes de diminuir o seu impacto financeiro.
Considerando que os equipamentos desportivos contribuem significativamente para o desenvolvimento desportivo do Município e sendo o objetivo
central a criação de condições adequadas para que um maior número de

their daily operation and this is where the management of
a facility is demanding and complex, because it depends on
many different premises as on the kind of users, actions, costs
and incomes. Presently it is growingly harder to capitalize a
sports facility due to the expenses it demands.
To reduce operation and maintenance costs is therefore a
great goal for the administration and it is necessary to find
efficient and integrated solutions that are capable of reducing
their financial impact.
Considering that the sports facilities have a big value for the
sports development in a Municipality and that main goal is
the creation of conditions that enable a growingly bigger
number of inhabitants practising sports in our Municipality,
the Municipal Sports Park keeps a tight administration which

munícipes tenha acesso ao desporto e à atividade física, o Parque Despor-

means reducing operation costs without compromising qual-

tivo Municipal tem uma gestão rigorosa (reduzir os custos de exploração,

ity, namely in what concerns human resources and the most

sem comprometer a qualidade, nomeadamente ao nível dos recursos hu-

significant expenses, while covering all the population’s

manos e consumos mais significativos), por forma a responder correta-

needs.

mente a todos os setores da população.
Apesar das premissas anteriormente referidas o Município de Portimão tem

Despite of all this, the Municipality of Portimão has been in-

vindo a investir fortemente na educação desportiva de crianças e jovens, de

vesting strongly on children’s and teenagers’ sports educa-

forma gratuita ou a preços muito reduzidos, onde proporciona atividades

tion free of charges of at very low rates, offering activities for

para todas as faixas etárias além de todas as condições que oferece para a

every age group along with the conditions it offers for sports

prática desportiva.

practice.

A Tabela de Tarifas e Regulamento de Tarifas do Município de Portimão tem

The chart of prices and regulations of the Municipality of Por-

por base preços bastantes reduzidos e competitivos de forma a promover

timão has basically very reduced and competitive prices as

a atividade física junto de toda a população. Tem também um conjunto de

a way to promote physical activity among the entire popu-

reduções e isenções para que, quem esteja abrangido pelas devidas con60

lation. It also includes reductions and exemptions for those
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INFRASTRUCTURE

PLANO DE
DESENVOLVIMENTO

DEVELOPMENT
PLAN

A Divisão de Desporto e Juventude da cidade de Portimão tem por missão

The Municipality of Portimão, through its Youth and Sport Di-

a promoção e a generalização da atividade física, enquanto instrumento

vison, has the mission to promote and widespread physical

essencial para a melhoria da condição física, da qualidade de vida e da saú-

activity as an essential instrument for the improvement of

de dos cidadãos, bem como a adoção de medidas que visem a criação de

physical condition, citizens health and quality of life, as well

uma rede integrada de infraestruturas e equipamentos desportivos, diver-

as to create an integrated net of various and quality sports

sificados e de qualidade em coerência com uma estratégia de promoção do

infrastructure together with a strategy to promote access to

acesso à prática de atividades físicas e desportivas.

the practice of sporting and physical activities.

Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão

Assumindo o Município de Portimão, o acesso à prática da atividade despor-

Assuming access to physical activities as one of the key is-

Municipal Sports Pavilion of Portimão

tiva como um dos ponto-chave da política de desenvolvimento desportivo,
with special conditions. For clubs and associations that prove

desportivas que têm também um papel importante na promoção da ativi-

to have an important role in the promotion of physical activity

dade física junto dos seus atletas e sócios são aplicadas tarifas de aluguer

for members and athletes the rental prices may be reduced

com uma redução que ronda os 95% do valor tabelado.

up to 95%.

A aplicação destas medidas permite que o Parque Desportivo Municipal

By applying these measures, the Municipal Sports Park is able

desportiva regular época após época, é da responsabilidade do Municí-

possa, por um lado, ter uma rentabilidade eficaz no que diz respeito aos

to have an effective profitability and at the same time an in-

pio, no âmbito das suas competências próprias, potenciar as infraestru-

encargos que lhe estão inerentes, como por outro, um maior número de

crease in the number of available activities for the population.

turas desportivas existentes para que as mesmas tenham uma utilização

atividades disponíveis para a população.
Numa era crescentemente competitiva, em que as empresas procuram
associar as suas marcas a áreas que lhes confiram notoriedade e permitam reforçar o posicionamento dos seus produtos ou serviços junto dos
consumidores, abriu-se caminho para a rentabilização dos equipamentos
desportivos a um outro nível.
A procura de espaços publicitários, menos convencionais, e a ativação de
marcas in loco veio potenciar novas formas de estabelecer parcerias e angariar patrocínios que através da aquisição de materiais ou serviços, permitem um investimento direto nos equipamentos e projetos desportivos.
Nos últimos 3 anos o montante total da despesa municipal com a manutenção das instalações desportivas foi cerca de 2.400.000€, sendo o Complexo
cina Municipal de Portimão, aqueles que representam as maiores despesas.

€, o que equivale a cerca de 3% do orçamento total da Câmara.

geral, às instalações desportivas existentes no Concelho.

adequada aos seus fins, sabendo que estas exigem um esforço financeiLiving in an age of competitiveness, where companies seek for

ro, pelos custos de utilização indispensáveis ao seu funcionamento e à sua

areas that may bring them the necessary visibility, another

manutenção, devendo a sua gestão procurar reduzir custos, podendo desta

chance for profitability of the sports facilities has appeared.

forma dar resposta ao movimento associativo que ocupa semanalmente as
instalações desportivas sem custos consideráveis.

The search for advertising spaces that are less conventional

Portimão shows public interest in optimising access to all
sports facilities not only by sports organisations and clubs,
but also by people in general.
Since the Municipality is requested every year to ensure many
different spaces for regular sporting practices, it needs to
boost its sports facilities in order to have proper response,
knowing that it brings an extra financial effort, since effective
functioning and maintenance demand costs. When administrating these responses the Municipality tries to reduce costs
in order to barely charge organisations and clubs that weekly
use sports facilities.
In order to fight sedentary behaviours among people of all
ages, biological, social and economic factors should be taken

and the activation of brands in loco has made possible to es-

Há motivos de natureza económica, social e biológica para reconhecer a

into account. A programme with effective conditions to pro-

tablish partnerships and raise sponsorships which through

necessidade de intervenções que mobilizem os jovens, os adultos e os ido-

mote physical activity requires an integrated policy of various

equipment or services, invest directly on facilities and sports

sos com a finalidade de inverter a taxa de sedentarismo, isto é, torná-los

subsystems such as educational, sports, health and territo-

ativos. A viabilização das condições para que um programa de promoção

rial planning. It takes a harmony of ideas, orientations, priori-

da atividade física seja efetivamente realizável requer uma política integra-

ties and actions in each area to reach a common goal, which

da dos diferentes subsistemas, nomeadamente o educativo, o desportivo, o

is to increase physical activity.

projects.
In the last 3 years the total amount of the municipal expenses
was 2.400.000€, being the Sports Complex of Alvor, the Sports
Complex of Mexilhoeira Grande and the Portimão Municipal
Swimming pool the ones that represent the biggest investments.
In 2017 the annual budget of the Sports Department was
3.249.371,48,-€ which represents about 3% of the Municipality

Em 2017 o orçamento anual do Departamento de Desporto foi de 3.249.371,48

associações/clubes de âmbito desportivo, assim como pela população em

Neste sentido e face às inúmeras solicitações de espaços para a prática

Desportivo de Alvor, o Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande e a Pis-
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constitui-se de interesse público, potenciar as condições de acesso pelas

dições, possa ter acesso à atividade física a baixos preços. Às associações

sues of its development plan for sports, the Municipality of

total budget

de saúde e o do ordenamento do território. É necessário concertar ideias,
orientações, prioridades e iniciativas em cada uma das áreas para um objetivo comum, que é aumentar a disponibilidade para a atividade física.
O desenvolvimento deste programa reconhece a necessidade de serem

When developing this programme the Municipality must think
of strategies, based on present data, to build up a political,
physical and social environment that encourages the population of Portimão to adopt more active lifestyles.

pensadas e concretizadas estratégias baseadas no conhecimento atual

The sports development strategic plan of Portimão sets the

para promover maior generalização de estilos de vida ativos. Neste sentido,

priorities of the Municipality straight and designs four strate-

pretende-se o desenvolvimento de um ambiente social, físico e político que

gic pillars with specific goals:
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Estádio Municipal de Portimão

Pista de BMX Race - Parque da Juventude

Portimão Municipal Stadium

BMX Race Track – Youth Park of Portimão

encoraje e premeie a adoção de um estilo de vida ativo por parte da popu-

More active inhabitants of Portimão:

“Desporto” Produto Turístico:

The strategic orientations in the Portimão Municipal Admin-

lação do Concelho de Portimão.

. Plan a full physical activity and sports offer, with quality,

. Dar continuidade à política de organização de eventos desportivos inter-

istration Plan, namely in the Municipal Sports Infrastructure

geographically well distributed and for the entire Municipality.

nacionais e nacionais, aumentando a seletividade e coordenação com vista

Plan, point to the construction of some new sports facilities,

. Boost sports and physical activity on a regular basis.

à melhoria dos impactos sociais, económicos e desportivos.

as well as to the upgrading of some others.

. Develop a communication plan in order to promote and

. Potenciar a imagem de Portimão e a sua capacidade de organização de

widespread the concept of “Sport is health”.

eventos desportivos.

Yet, considering the serious financial constraints the mu-

As linhas estratégicas incluídas no Plano Diretor Municipal de Portimão,

nicipally is facing since the country entered a financial crisis,

nomeadamente no Plano de Equipamentos Desportivos Municipal, preveem

the Municipality chose to keep the most significant projects

O “Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo de Portimão” aponta
as prioridades do Concelho e define quatro eixos estratégicos, para os quais
foram desenvolvidas linhas estratégicas com objetivos específicos:
Portimonenses mais ativos:
. Desenhar uma oferta de desporto e atividade física completa, de qualidade, bem distribuída em termos geográficos e para todo o Concelho.
. Potenciar a implantação da prática regular de atividade física e desportiva.
. Desenvolver um plano de comunicação para promover e divulgar o conceito de “Desporto é Saúde”.
Portimão “Espaço desportivo para todos”:
. Construção de novos equipamentos desportivos formativos de base.
. Requalificação e manutenção dos equipamentos desportivos existentes.
. Espaços naturais e urbanos, espaços de prática de atividade física e
desportiva.

Portimão “Sports facilities for everyone”:
. Construction of new sports core facilities for training.
. Upgrading and maintenance of existing sports facilities.
. Urban and natural places, places for practising sporting and
physical activities.
. Standardisation and innovation in the administration of
sports facilities, improving the cost/benefit relationship.
More quality of sports in Portimão:
. Strengthen the involvement of the sporting municipal structure.
. New communication and information technologies serving
the quality of sports offer of the Municipality.

a construção de alguns novos equipamentos desportivos, assim como a
requalificação de outros.
No entanto e considerando os graves constrangimentos financeiros que o
Município atravessa, desde que o país entrou numa crise económica, a opção do Município foi no sentido de manter os projetos mais significativos
para a população, nomeadamente, os programas “Exercício e Saúde”, “Férias Desportivas” ou “Mantenha-se em Forma na Praia”, entre outros. As
infraestruturas desportivas têm mantido o seu funcionamento dentro de
parâmetros consideráveis quer ao nível da procura quer ao nível das condições e qualidade dos serviços que se proporcionam aos utilizadores.

. Uniformização e inovação na gestão dos equipamentos desportivos, me-

. Enhance the Municipality sports clubs ability to take action.

lhorando a relação custo/benefício.

. Increase the levels of excellence in high performance sports.

Apesar do Parque Desportivo Municipal ser insuficiente para o nível de prá-

Mais qualidade no desporto de Portimão:

“Sport” as a tourism product:

vel, juntamente com os agrupamentos escolares e movimento associativo,

. Fortalecer e reforçar a capacidade de intervenção da estrutura municipal

. Continue to organise national and international sporting

para inverter esta situação, nomeadamente, ao abrir o Pavilhão Gimnodes-

do desporto.

events, increasing selectivity and coordination in order to im-

portivo Municipal, em setembro de 2016.

. Novas tecnologias da informação e comunicação ao serviço da qualidade

prove the sporting, economic and social impact.

da oferta desportiva do Concelho.

. Intensify the image of Portimão and its capacity to organise

. Potenciar a capacidade de intervenção do associativismo desportivo do

sporting events.

tica desportiva do Concelho, tem-se vindo a fazer um esforço considerá-

for the population like the programmes Exercise and Health,
Sporting Holidays and Keep in Shape at the Beach, among
others. The sports infrastructure has kept a good level of conditions and quality of services offered to the users.
Although the municipal sports park is not enough for the entire population, the Municipality has been trying hard to reverse the situation, together with schools, clubs and associations, for example, by opening the municipal sports pavilion,
in September of 2016.
In the next three years we are planning on improving other
sports facilities such as the new sports pavilion in Boavista
and the Praia da Rocha sports area. Concerning core facilities there is a project for the construction of a sports complex
situated north from the road EN125, between Companheira
and Chão das Donas, preferably near the future school facilities also in project, with an artificial grass field and a multi-

Concelho.
. Aumentar os níveis de excelência no desporto de rendimento.
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Área Desportiva da Praia da Rocha

Praia da Rocha Sports Area

Para os próximos 3 anos, planeamos envidar esforços e parcerias para

purpose sports pavilion, the construction of a multipurpose

tivos da Quinta do Amparo e do Largo Gil Eanes e desenvolver um progra-

mented a programme for recreational/sports activities that

melhorar outras instalações desportivas, nomeadamente o novo Pavilhão

sports pavilion in Alvor, preferably in the area of the existing

ma de requalificações e ajustamentos que enquadre faseadamente todos

boosts the regular use of the Praia da Rocha sports area and

Desportivo na Boavista e a Área Desportiva da Praia da Rocha. Relativamen-

sports complex, expanding the sports offers already provid-

os equipamentos desportivos municipais ainda não intervencionados, com

is planning on developing a promotional campaign for the ex-

te a equipamentos desportivos de base formativos, está prevista a cons-

ed, the construction of an athletics track with 4 to 6 running

vista à sua adequação às atuais normativas relacionadas quer ao nível da

isting pedestrian routes and the cycling routes of the Munici-

trução de um complexo desportivo a Norte da EN125, entre a Companheira

lanes, enabling the practice of all federate athletics sports,

segurança, quer a nível das acessibilidades, ou ainda das exigências am-

pality and activity programmes open to the entire population

e o Chão das Donas, de preferência na proximidade das futuras instalações

the construction of a shooting range for competition and lei-

bientais relativamente à eficiência energética.

who uses those locations (schools, clubs, etc).

escolares previstas, onde se inclua um grande campo com relva sintética

sure that also includes a shooting academy (indoor room).

e um Pavilhão Desportivo de uso polivalente (oficina), a construção de um
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No que diz respeito a Espaços Naturais e Urbanos, espaços de prática de

Before the financial crisis that the country entered mostly

Pavilhão Desportivo de uso polivalente na zona do Alvor, preferencialmen-

Portimão is also planning on redefining the policy for the

atividade física e desportiva, o Município implementou um programa de

from 2010 on, investments such as the Sports Complex of

te enquadrado na área do Complexo Desportivo já existente, potenciando

use of water in the swimming pools of the Municipality, up-

atividades desportivas e recreativas que potencia a utilização regular do

Portimão were planned, with a stadium and athletics track,

assim as respostas do complexo em matéria de oferta desportiva, a cons-

grading and working on the maintenance of the existing

espaço desportivo da Praia da Rocha, pretende desenvolver uma campanha

indoor Olympic swimming pool and a sports pavilion on a sur-

trução de uma Pista de Atletismo com 4 a 6 corredores, possibilitando a

sports facilities, developing a global plan for upgrading the

de promoção dos percursos pedestres e da ciclovia existente no Concelho,

rounding green area of 14 hectares. This project was never

prática federada de todas as disciplinas de pista, a construção de uma Car-

area of the school field Major David Neto transforming that

assim como programas de atividade abertos e todos aqueles que utilizem

developed, but yet, not wishing to leave sport and all its pro-

reira de Tiro para competição e lazer, que inclua também uma academia de

area into a municipal sports park with athletics track, ten-

estes espaços, tais como escolas, clubes e outros.

grammes and projects behind, which we want to consolidate,

tiro (sala coberta).

nis courts, informal areas and others, planning the upgrade

we will continue investing and promoting its growth.

of the football field of Montes de Alvor into synthetic field,

Antes da crise económica que o país começou a atravessar mais marcada-

O Município de Portimão planeia redefinir a política de planos de água do

planning the upgrade of the multiuse courtyards of Quin-

mente em 2010, estavam previstos investimentos como o Complexo Despor-

Concelho no que diz respeito a piscinas, proceder à requalificação e ma-

ta do Amparo and Largo Gil Eanes and developing a pro-

tivo de Portimão, com estádio e pista de atletismo, piscina olímpica coberta

nutenção dos equipamentos desportivos existentes, desenvolver um Plano

gramme for upgrading all municipal sports facilities that

e um pavilhão desportivo numa área verde envolvente com 14 hectares. Tal

Global de Requalificação da zona de implementação do Campo Major David

haven´t been upgraded, making them safer, more acces-

projeto não veio a ser uma realidade. No entanto, e não querendo deixar de

Neto, transformando essa área num parque desportivo municipal com pista

sible and energetically efficient.

lado o desporto e os seus programas e projetos, os quais pretendemos con-

de atletismo, campos de ténis e zonas informais, requalificar o campo de

Concerning urban and nature sites, locations for practising

solidar, continuaremos a investir e a promover o seu crescimento.

futebol dos Montes de Alvor para piso sintético, requalificar os Polidespor-

sports and physical activities, the Municipality has imple67
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SINERGIAS

SYNERGIES

MOVIMENTO
ASSOCIATIVO E
OUTRAS ENTIDADES

Sports
Clubs and
Associations
AND OTHER

O Município de Portimão procura gerar sinergias com diversas entidades pú-

The Municipality of Portimão seeks to create synergies with

blicas e privadas de forma a atingir o objetivo “Mais Desporto para Todos”.

the most diverse private and public companies and organisa-

Parachuting - Municipal Airfield of Portimão

tions in order to achieve the objective “More Sport for All”.
Contamos com o forte apoio e participação do nosso movimento associativo, nomeadamente clubes e associações desportivas, sociais, de ju-

We count on a strong support of our clubs and sports, social,

ventude, culturais e recreativas, conforme Anexo II e, a nível do desporto

youth, cultural and recreational associations (as shown on

escolar, com os 5 Agrupamentos de Escolas de Portimão. Criamos sinergias

Appendix II), and on our 5 groups of schools regarding Schools

também com as entidades privadas ligadas à Atividade Física / Desporto,

Sport. We also create synergies with private companies and

nomeadamente com 11 ginásios privados em Portimão, 6 Centros de Bem

organisations which work in the sports area such as with 11

Estar, 3 Academias de Dança, 10 Farmácias, 13 lojas de Desporto e com em-

private gyms and health clubs, 6 health and wellbeing cen-

presas como o Centro Comercial Aqua, o Centro Comercial Continente, os

tres, 3 dance academies, 10 pharmacies, 13 sports shops and

CTT, a PT e outras.

companies like the Aqua Shopping Centre, the Continente
Shopping Centre, the National Postal Services, the Portugal

Outras entidades colaboram connosco na prossecução dos nossos objeti-

Telecom and others.

vos. O Instituto Português do Desporto e da Juventude, diversas Associações Desportivas do Algarve, as Universidades Instituto Superior Manuel

Other organisations help us to fulfil our objectives. The IPDJ (Por-

Teixeira Gomes, Universidade do Algarve e Instituto Piaget, o Grupo Hospital

tuguese Institute for Sports and Youth), several Algarve Regional

Particular do Algarve, as forças de Segurança Pública, as Freguesias de Por-

Sports Associations, the Universities of ISMAT(Instituto Supe-

timão, Alvor e Mexilhoeira Grande, o Instituto de Emprego e Formação Pro-

rior Manuel Teixeira Gomes), University of the Algarve and Pia-

fissional, a Associação de Turismo de Portimão e a Associação do Comércio

get Institute, the Private Hospital of the Algarve Group, the Po-

e Serviços de Região do Algarve.

lice Force, the Parish Councils of Portimão, Alvor and Mexilhoeira
Grande, he Unemployment and Professional Training Institute,

Os Clubes Desportivos, que participam em competições oficiais regionais

the Tourism Association of Portimão and the Algarve Regional

e/ou nacionais, necessitam de um grande suporte financeiro para suportar

Association of Commerce and Services.

as despesas inerentes à sua participação. Necessitam filiar as equipas e/ou
atletas, treinadores e dirigentes nas respetivas Federações/Associações,

The sports clubs which participate in official regional and/or

deslocação para os jogos, alimentação e estadia (quando necessário), ar-

national competitions need a lot of financial support to face

bitragem e policiamento (quando exigido).

the participation costs. They need to sign up teams and/or
athletes, coaches and managers in the Federations/Associations, they need to pay for travelling, food and accommodation
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Pavilhão Multiusos - Portimão Arena

Aula de Surf - Praia da Rocha

Multiuse Pavilion Portimão Arena

Surf lessons

Neste sentido necessitam aplicar uma mensalidade aos atletas para fazer

(when necessary), refereeing and police surveillance (when

Em 2017 o Município recebeu candidatura a Contratos Programa de De-

- Sponsorship to athletes and/or clubs to participate or or-

face às despesas de uma época desportiva, que por si só não chega, pelo

necessary).

senvolvimento Desportivo por parte de 22 clubes, tendo sido atribuída

ganise important events.

que se torna imprescindível a angariação de patrocínios assim como o
apoio financeiro do Município.

uma verba de 174.000,-€ para despesas de funcionamento e 65.600,-€
This is why they have to charge their athletes with monthly

para despesas de investimento a 6 dos referidos clubes.

fees and even though these are not enough to face all the

sports development. The Municipality granted an amount of

O Município atribui apoio financeiro através da Celebração de Contratos

expenses of a sports season. Therefore it is very important to

O Município de Portimão também apoia os clubes e as coletividades ao

174.000,-€ for operation costs and 65.600,-€ for investment

Programa, que são regulamentados pelo “Regulamento de Atribuição de

find sponsorships and support of the Municipality.

ceder regularmente e a custos reduzidos (90% de isenção), espaços de

costs, to 6 of these clubs.

Apoio às Instituições Sem Fins Lucrativos do Município de Portimão”. Este

treinos nas instalações desportivas, ao ceder regularmente e gratuita-

regulamento tem como objeto definir os tipos de apoio disponíveis pelo

The Municipality gives financial support by signing Pro-

mente as instalações desportivas para competições oficiais e ao ceder

The Municipality of Portimão also supports clubs and or-

Município e regula as condições e procedimentos para a atribuição de apoi-

gramme Contracts which follow the “Regulations for Granting

gratuitamente os transportes para as competições oficiais de âmbito

ganisations on a regular basis by offering training places in

os às instituições/associações promotoras de desenvolvimento social e de

Support to Non-profit Institutions of the Municipality of Por-

regional e nacional. Promove também apoio nas áreas dos recursos hu-

municipal facilities or charging only 10% of the occupation,

saúde, cultural, recreativo e desportivo. O Regulamento define e estabelece

timão”. These regulations define the kind of support available

manos e logística ao acompanhar e avaliar as atividades na formação,

regularly offering training facilities for official competitions,

os princípios, regras e condições referentes à concessão pelo Município de

in the Municipality and the conditions and proceedings for the

documentação e investigação desportiva.

transportation for official regional and national competitions,

Portimão, de comparticipações e apoios a pessoas coletivas de direito pri-

attribution of support to institutions/associations promoting

vado sem fins lucrativos que estejam sediados no Concelho de Portimão e

social and health, cultural, recreational and sports develop-

Os clubes desportivos estão isentos de taxas e licenças municipais, no-

and logistic support to the events organised by the clubs and

aí prossigam fins de desenvolvimento de projetos e atividades de interesse

ment. These regulations also define the principles, rules and

meadamente a licença de ocupação da via, a licença especial de ruído e

supporting training, documentation and sports research.

para a população do Município.

conditions for granting support to private and non-profit or-

as licenças desportivas. Têm ainda uma redução dos custos associados à

ganisations of the Municipality of Portimão, which develop in-

presença de equipas paramédicas e de bombeiros.

Os Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo através dos quais o

following and evaluating the clubs activities, offering human

teresting projects and activities for our population.

Município pode atribuir apoio financeiro incluem:
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In 2017, 22 clubs have applied for programme contracts for

Sports clubs are also free of municipal taxes and licences,
namely the road occupation licence, the noise tax, the sports

A estratégia definida, a título de exemplo, com a utilização da rede de

licences and have a reduction of costs related to the presence

- Despesas de Funcionamento – apoio ao desenvolvimento, continuidade

Programme contracts for sports development that may be

infraestruturas desportivas escolares pelo movimento associativo, tem

of paramedics and fire services at events.

ou incremento de projetos e atividades regulares ou pontuais;

financially supported by the Municipality include:

sido positiva na medida em que se tem conseguido aumentar o número

- Despesas de Investimento – aquisição de equipamentos essenciais ao

- Operation costs – support for the development, continua-

de horas a disponibilizar para treinos, reduzindo por outro lado o valor/

As an example, the strategy of letting clubs and associations

normal funcionamento do clube, aquisição de viatura/embarcação e obras

tion or increase of usual or occasional projects and activities;

hora por essa utilização Esse valor é atualmente 1,50€ por hora, o que

use schools sports facilities has been positive because it ena-

de beneficiação de equipamentos;

- Investment costs – purchase of equipment which is essen-

corresponde a uma redução de 90%.

bled an increase of training hours, together with a reduction

- Apoio a Provas Internacionais;

tial for the normal operation of the club, purchase of car/boat

of the price per hour of use, which is now 1,50€/hour, corre-

- Patrocínios pontuais a atletas e/ou clubes para participação ou organi-

and improvement works of the equipment;

sponding to a 90% reduction.

zação de provas de reconhecido interesse estratégico para o Município.

- Support on international events;
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SINERGIAS

SYNERGIES

OFERTA
DESPORTIVA

SPORTS
OFFER

A oferta desportiva do Município é grande e bem variada. Existem cerca de

Portimão has a great variety of sports offer. Sports clubs are

64 modalidades desportivas asseguradas por clubes desportivos, dos quais

responsible for the offer of 64 different sports of which 60 par-

60 participam em competições oficiais, 59 em competições regionais, 36

ticipate in official competitions, 59 in regional competitions,

em competições nacionais e 10 em competições internacionais. Os clubes

36 in national competitions and 10 in international competi-

desportivos do nosso Concelho são, todos eles, organizações sem fins lu-

tions. Every sports club in our Municipality is a non-profit or-

crativos. No Anexo II, é possível consultar uma lista pormenorizada de asso-

ganisation. Appendix II shows the diversity of sports and the

ciações/clubes desportivos bem como as modalidades praticadas.

correspondent clubs and associations in our Municipality.

Os ginásios e academias de dança oferecem a prática de modalidades

Gyms and private health clubs offer sporting activities like

como dança, musculação, diversas aulas de grupo de fitness, nomeada-

dance, bodybuilding, fitness classes of crossfit, bodypump,

mente crossfit, bodypump, bodyjump, cycling, ginástica localizada, zumba,

bodyjump, cycling, localised exercises, zumba, bodyattack,

bodyattack, bodybalance, hidroginástica, entre muitas outras.

bodybalance and aqua fitness, along with many others.

Para os alunos dos jardins de infância existe a oferta desportiva municipal

For kindergarten children the Municipality offers the project

de natação, com o projeto “Aprender a Nadar”. Para estes alunos o Mu-

Learn to Swim by which children have free transportation and

nicípio disponibiliza as instalações desportivas, o transporte gratuito e o

lessons with specialised staff.

Atletas dos Clubes Desportivos do Concelho

Athletes of clubs and associations of the Municipality

acompanhamento por técnicos com formação específica.
As to Schools Sport, our five group of schools offer a varied
No âmbito do Desporto Escolar, os cinco Agrupamentos de Escolas do Con-

list of sports such as swimming, badminton, futsal, basket-

celho de Portimão têm uma oferta desportiva diversificada, que engloba

ball, gymnastics, surf, tennis, sailing, boccia, table tennis and

modalidades como a natação, o badminton, o futsal, o basquetebol, os

volleyball.

desportos gímnicos, o surf, o ténis, a vela, o boccia, o ténis de mesa e o
voleibol.

There are also several companies that promote physical activities for their staff as the Hospital of Portimão - Centro

Existem também diversas empresas de Portimão que promovem a ativi-

Hospitalar do Algarve - Barlavento, the post services - Centro

dade física para os seus trabalhadores como o Centro Hospitalar do Algar-

Desporto Cultura e Recreio do Pessoal dos CTT, the water sup-

ve - Barlavento, o Centro Desporto Cultura e Recreio do Pessoal dos CTT, a

ply company EMARP, the police forces of GNR and PSP, the hu-

EMARP, a GNR, a PSP, a Associação Humanitária dos Bombeiros de Portimão,

manitarian association of firemen - Associação Humanitária

entre outras, ou associações religiosas e outras como as Misericórdias, La-

dos Bombeiros de Portimão and others. The same happens

res, Centros de Dia e Centros Paroquiais. O Município faculta nestes casos, o

with church organisations, social institutions like the Miser-

acesso ou a cedência a instalações com isenções ou reduções na ordem de

icórdias, retirement homes, day centres and church commu-

50% a 80%, consoante o tipo de atividade.

nity centres. In such cases the Municipality offers access or
dispenses facilities free of costs or with reductions between

O Município de Portimão promove desde sempre a generalização da ativida-

50% and 80% depending on the activity.

de física e desporto a todos os grupos etários da população, seja na infância
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e adolescência, seja na idade adulta, ou na população sénior e idosa. Por ou-

The Municipality of Portimão has always promoted physical

tro lado, a oferta desportiva varia em função do tipo de instalação para estes

activity and sport for all age groups of the population, wheth-

diferentes segmentos: há a oferta ao nível terrestre e ao nível aquático.

er for children, teenagers, adults or seniors. The sports offer
73

Para além dos períodos escolares e no final do ano letivo, o Município, em

grammes), golf and diving introductory lessons, capoeira and

parceria com várias entidades (escolas, juntas de freguesia, privados), or-

other activities offered by local organisations and clubs. All

ganiza o projeto “Férias Desportivas” que existe há 27 anos e, durante as

these activities are completely free of charge.

Férias da Páscoa e Verão, integra mais de 1.500 crianças e jovens entre os 6
e os 16 anos, sendo prioritárias as inscrições de crianças ligadas às institui-

Together with schools, parish councils and commercial provid-

ções de acolhimento, bem como as referenciadas socialmente pela Câma-

ers, the Municipality has been organising the project Sporting

ra Municipal. Trata-se de um projeto de cariz social, com custos reduzidos

Holidays for over 25 years and presently it includes more than

para os participantes que está associado a outro designado de “Programa

1.500 children and teenagers between 6 and 16. Enrolments of

de Ocupação dos Tempos Livres dos Jovens Portimonenses”, que integra
anualmente mais de 150 jovens voluntários entre os 17 e os 25 anos, que
monitorizam e acompanham as crianças nas mais diversas práticas desportivas em férias.
Alguns destes projetos incluem alunos com Necessidades Educativas Especiais, para quem o Município disponibiliza as instalações desportivas e o
transporte gratuito.

Alunas da Classe Municipal de Ballet

Municipal Ballet Class

A oferta é desenhada em função das caraterísticas e do perfil do prati-

varies according to the type of facility and sport. There are air,

cante, ou seja, das suas necessidades específicas, procurando-se dessa

land and water sports.

forma promover um normal desenvolvimento motor no caso das crianças e
jovens, ou para se evitar rápidos declínios nas capacidades físicas, no caso
dos idosos.

CRIANÇAS E JOVENS
Para bebés e crianças com idades até aos 3 anos a oferta desportiva prende-se essencialmente com atividades de motricidade infantil facultadas
por algumas creches do Concelho, com a oferta de natação e de yoga para
bebés nas piscinas municipais e em ginásios.
Reconhecendo a importância da natação e da adaptação inicial ao meio
aquático como forma de se adquirirem aprendizagens motoras básicas,
que permitam uma prática aquática com prazer e confiança, o Município
de Portimão promove nas suas três piscinas e escolas de natação, fora do
contexto escolar, esta oferta para mais de 1.155 alunos com idades compreendidas entre os 3 e os 16 anos. Por outro lado, como forma de estimular
a prática desportiva desde cedo e em parceria com os agrupamentos escolares do Concelho é desenvolvido há mais de 30 anos o projeto “Aprender a
Nadar” dirigido a todos os alunos dos jardins de infância, chegando atualmente a cerca de 400 alunos. Estas atividades são inteiramente gratuitas.
No 1º ciclo, o desenvolvimento das atividades curriculares é completada
pelas atividades extracurriculares onde se insere a atividade física e des-
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We also consider the personal characteristics and profile of
each person. For example, if it’s a child, there’s the need to

by the Municipality as having financial problems have priority.
This is a social project with very low costs for all participants
and entirely free for children with financial problems. This project is associated to a programme of Leisure Occupation for
Young People in Portimão which includes 150 voluntary young
people between 17 and 25, who monitor and guide children in
several sporting activities during their holidays.

O Município oferece também a prática de modalidades para este segmento

Some of these projects include students with special needs,

da população, nomeadamente na Escola Municipal de Ballet e no Centro de

with mental or physical disabilities, with Down syndrome, au-

Formação Desportiva de Andebol.

tism or other special needs and for them the Municipality of-

ADULTOS
Da mesma forma e dirigidas aos adultos, as ofertas na área da atividade
física e desporto são diversificadas e podem ser praticadas em contexto
indoor e outdoor. Para além da oferta dos cerca de onze ginásios e estúdios

promote a regular physical development and if it’s an older

privados existentes no Concelho de Portimão e da oferta do movimento as-

adult the focus is on avoiding the loss of physical abilities.

sociativo centrada em ciclismo, BTT, danças tradicionais e latinas, natação

CHILDREN AND TEENAGERS

children in foster care houses and institutions or referenced

fers the facilities and free transportation.
The Municipality also offers sport activities for this age group,
namely in the Ballet Municipal School and in the Handball
Sports Training Centre.
ADULTS

e atividades aquáticas, desportos de mar como surf, windsurf, kitesurf, vela,

Offers for adults are also varied and may be indoor or outdoor.

stand up paddle, entre outros, o Município dispõe da oferta ao nível das

Besides approximately ten private gyms and health clubs and

Piscinas Municipais e respetivos Complexos Desportivos em aulas estru-

the organisations and clubs offer that covers cycling, btt, tra-

For babies and children up to 3 years old the sports offer is

turadas ou em prática livre, ou mesmo ao nível dos Pavilhões Desportivos

ditional and Latin dance, swimming and aqua fitness activi-

essentially based on physical development activities which

Municipais com oferta de aulas de yoga, pilates, treino intervalado e condi-

ties, water sports such as surf, windsurf, kitesurf, sailing, stand

are offered in some nursery schools in our Municipality and

ção física geral, a custos reduzidos, chegando a uma redução em cerca de

up paddle, among others, the Municipality offers in municipal

there’s also swimming lessons for babies in municipal swim-

50% da mensalidade.

ming pools and private gyms and health clubs.
Aula de Zumba - Área Desportiva da Praia da Rocha

Zumba Class - Praia da Rocha Sports Area

Aware of the importance of swimming lessons and baby swimming lessons as a way to learn basic physical skills that will
allow water activities with trust and confidence, the Municipality of Portimão offers in three municipal swimming pools
and swimming schools, lessons for over 1.155 children and
teenagers between 3 and 16. Also, as a way of inspiring sports
practice since early years and together with the schools of
the Municipality, the project Learn to Swim has been going
for over 30 years, reaching every kindergarten child, presently
around 400 children. These activities are completely free of
charge.

portiva, mas também por ações de sensibilização de basquetebol, gira-

At elementary schools there are extra-curricular activities

-vólei e gira-praia, iniciação ao golfe e ao mergulho, capoeira entre outras

that include sports and physical activities and also basket-

ações asseguradas pelo movimento associativo local de forma gratuita.

ball, gira volley, gira praia (volleyball and beach volleyball pro75
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Voluntariado

Voluntary
work

swimming pools and sports complex, in controlled lessons
or free practice, or also in schools and municipal sport halls,
yoga, pilates, interval training and general fitness lessons with
reduced costs that could reach 50% of the monthly fee.
Walking and running sports have a great tradition in the Algarve and also in Portimão where walking groups have reinvented themselves over the years. In 2015 the Municipality
created the Municipal Centre of Walking and Running in which
more than 300 people have participated and been technically
supported totally for free.

Os voluntários desempenham um papel fundamental em causas de inte-

Voluntary work plays a fundamental role in communitarian
and social interest causes, contributing in a decisive way to
a fairer, more balanced society with a better living quality. In
Portimão there is a list of people doing voluntary work, which
allows organisations to have specialised voluntary work from
people who help them turning their needs into opportunities.

The areas by the river and by the sea, the Praia da Rocha
sports area with volleyball, beach football and basketball
fields, the cycle routes, the walking routes and the wooden
footbridges offer the possibility of welcoming hundreds of
people every year in a casual practice with friends or family
and entirely free of charge.

concretizar alguns projetos e eventos desportivos no nosso Concelho. Nos

Classe Municipal Exercício & Saúde

Municipal class of the Programme Exercise & Health

A marcha e a corrida têm grande tradição no Algarve e também em
Portimão, onde grupos de caminhada se têm reinventado ao longo dos
anos, tendo o Município criado em 2015 o Centro Municipal de Marcha e
Corrida pelo qual já passaram mais de 300 pessoas, que praticam a modalidade com acompanhamento de forma inteiramente gratuita.
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 passadiços rente ao mar oferecem a possibilidade de anualmente receber centenas de pessoas numa prática informal,
saudável, entre amigos ou em família sem qualquer custo.

SENIORES
Para os seniores, os Programas “Exercício e Saúde” e “Viver Sénior” têm
sido, em parceria com as instituições de solidariedade social, as universidades seniores, os lares e centros de dia, os responsáveis por proporcionarem a cerca de 2.515 pessoas, com mais de 55 anos, o acesso à prática
de atividade física, nomeadamente em sessões de yoga e pilates, ginástica
funcional, gerontomotricidade, caminhadas, hidroterapia e hidroginástica.
Algumas destas atividades são oferecidas nos Pavilhões Desportivos Municipais, nas Piscinas Municipais e seus Complexos Desportivos.
Esta classe etária tem sempre uma redução de 50% em todos os equipamentos municipais, chegando a uma redução de 80% aos mais desfavore-

Em termos de iniciativa privada, a oferta é igualmente diversificada, quer
ao nível de ginásios ou de centros especializados e estão disponíveis para
estas classes etárias.
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sociedade mais justa, equilibrada e com melhor qualidade de vida. Existe em
Portimão uma bolsa de voluntariado que permite às instituições e organizações usufruírem de voluntários com qualificações específicas e transformarem as suas necessidades em oportunidades graças ao trabalho destes
voluntários.
Portimão apela à participação, na sociedade civil, do trabalho voluntário em
prol do desporto, em inúmeras iniciativas e graças aos voluntários é possível
projetos “Férias Desportivas de Verão” e “Mantenha-se em Forma na Praia”,
são criadas bolsas de voluntários para jovens dos 17 aos 25 anos através
do “Programa de Ocupação dos Tempos Livres dos Jovens Portimonenses”.
Atualmente estas bolsas integram mais de 150 jovens voluntários que monitorizam e acompanham as crianças nas suas mais diversas práticas des-

Portimão encourages voluntary work among its inhabitants,
in sporting related causes. In many cases it is thanks to voluntary work that some projects and sporting events in our
Municipality take place. In the projects Sporting Summer Holidays and Keep in Shape at the Beach, young people between
17 and 25 work on a voluntary base through a programme of
leisure occupation for young people in Portimão. On these lists
there are presently over 150 young voluntary workers enrolled,
who monitor and guide children in several sporting activities
during their holidays.

portivas nas férias.
OLDER ADULTS
Thanks to programmes such as Exercise and Health or Seniors
Living in association with social solidarity institutions, seniors
universities, retirement homes and day centres, about 2515
people over 55 have been accessing classes of yoga, pilates,
functional and motor skills training for the elderly, walking
tours, hydrotherapy and aqua fitness. Some of these activities
are offered in Municipal Sports Pavilions, in Municipal Swimming pools and in their Sports Complexes.

cidos, de acordo com os seus rendimentos, bem como a participação gratuita em encontros inter-geracionais, jogos seniores e olimpíadas seniores.

resse social e comunitário contribuindo de uma forma decisiva para uma

Em regime de voluntariado, jovens e recém-licenciados apoiam a promoção de encontros seniores no âmbito do Programa “Exercício e Saúde”, em
corridas solidárias como a Mamamaratona e a Corrida da Liberdade, nas
edições da Taça do Mundo e Torneios Internacionais de Ginástica Rítmica,
nos campeonatos nacionais de Voleibol e Andebol de Praia, nas edições do
Mundialito de Futebol de Praia e nas edições do Campeonato do Mundo de
Fórmula 1 em Motonáutica, entre muitos outros eventos.
Os voluntários associam-se também a outros projetos de interesse público,

This age group always has a reduction of 50% in every municipal infrastructure that could go up to 80% reduction according to people’s income. There are also intergenerational
meetings, seniors games and seniors Olympics.

Also doing voluntary work there are many young people and
recently graduated young adults, who promote meetings for
older adults, within the programme Exercise and Health, provide support in solidarity runs such as the Mamamaratona
(marathon for raising conscience on breast cancer) or the
Freedom Run, in the editions of the World Cup and International Tournaments of Rhythmic Gymnastics, in Volleyball and
Beach Handball National Championships, in the editions of
the Beach Football World Championship Mundialito and in the
editions of the F1 Powerboats World Championship, among
others.

como as “Férias Desportivas Adaptadas”, destinadas a jovens e adultos por-

As for private health clubs and specialised centres, there’s

There are also people doing voluntary work in projects of public interest such as the adapted sporting holidays, destined
to disabled young people and adults with like autism, Down
syndrome or physical and mental disabilities. The activities
include walks to the beach, hippo therapy, hydrotherapy,

also a wide offer for this age group.

adapted swimming, games, surf and sailing.

tadores de deficiência (autismo, síndrome de Down, deficiências motoras ou
mentais), onde estes ocupam gratuitamente o seu tempo com idas à praia,
hipoterapia, hidroterapia, natação adaptada, jogos, surf e vela.
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SINERGIAS

SYNERGIES

INCLUSÃO
E OPORTUNIDADES

INCLUSION AND
OPPORTUNITIES

LIMITAÇÕES FÍSICO-MOTORAS, MENTAIS OU INTELECTUAIS

INTELLECTUAL, MENTAL OR PHYSICAL DISABILITIES

No que diz respeito a desporto para portadores de deficiência, o Município

Concerning sport for people with intellectual, mental or phys-

de Portimão apoia várias iniciativas quer das escolas quer dos clubes, que

ical disabilities, the Municipality of Portimão supports several

incluem alunos com Necessidades Educativas Especiais, com limitações ao

initiatives that start in schools or sports clubs which include

nível das funções mentais intelectuais, limitações motoras, crianças com

students with special education needs, with mental or intel-

síndroma de Down, do espectro do autismo e outro tipo de limitações. Exis-

lectual disabilities, physical disabilities, with Down syndrome,

tem ofertas nas modalidades de natação adaptada, Boccia, karaté adap-

autism, or any other disability. There are activities like adapted

tado, surf adaptado e vela adaptada. A Câmara Municipal também organiza

swimming, adapted karate, adapted surf and adapted sailing.

anualmente um Encontro Regional de Surf Adaptado e apoia o desenvolvi-

The Municipality also organises an annual Adapted Surf Re-

mento do projeto Vela Solidária que movimenta quer jovens portadores de

gional Meeting and supports the development of the project

deficiência, quer jovens órfãos e institucionalizados.

Supportive Sailing which includes young people with disabili-

Encontro de Surf Adaptado - Praia da Rocha

Adapted Surf Meeting – Praia da Rocha

ties, orphans and institutionalised children and teenagers.
LIMITAÇÕES SOCIOECONÓMICAS
SOCIAL AND ECONOMIC CONSTRAINTS
Ao nível da oportunidade de prática desportiva para crianças e jovens com
contextos socioeconómicos difíceis, e para além da oferta do movimento

Children and teenagers with social and economic constraints

associativo onde muitas vezes existe mediação da Câmara Municipal, são

find sports offer in associations, with the mediation of the

promovidas várias atividades ao longo do ano junto dos vários bairros ca-

Municipality, they have the possibility of entering projects like

marários, as quais se estendem igualmente às Férias Desportivas e ativi-

the Sporting Holidays and summer activities. Also, during the

dades de Verão. Promover a inclusão social e a participação igualitária no

year several activities take place in suburb neighbourhoods,

desporto, seja ele de competição ou recreação/ocupação do tempo livre.

thus promoting social inclusion and equal opportunities in

Para complementar esta oferta, está em marcha um projeto inclusivo deno-

the sports practice, whether it is competition or recreational

minado “Arbitragem no Bairro” que visa proporcionar aos jovens com me-

sport. There’s also a highly inclusive project being worked on

nos oportunidades, uma forma de se sentirem úteis na sociedade desportiva

which is called Refereeing in the Neighbourhood and aims to

e auxiliá-los a crescer na carreira de arbitragem, transformando-os num

help teenagers with less opportunities to feel useful in the

exemplo para os colegas. Visa igualmente capitalizar os valores transmitidos

sports community, helping them grow in the refereeing ca-

pelo desporto para a promoção de uma cidadania ativa, participante e mais

reer and turning them into examples for their friends. This

tolerante, bem como estimular a tomada de consciência do público-alvo

project also intends to use the sports ethics to build a toler-

para comportamentos que credibilizem a ética e os valores do desporto.

ant, participating and active citizenship and make this target
audience feel the importance of sports ethics and values.

FORMAÇÃO E ESTÁGIOS
TRAINING
A atividade dos técnicos na área do desporto tem vindo a tornar-se cada vez
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mais exigente e complexa, sempre em busca da necessidade de melhoria

The activity of the staff in sporting areas is becoming increas-

na qualidade e na robustez da sua formação, enquanto fator preponderante

ingly more demanding and complex and is always in search of
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Projeto Vela Solidária

Andebol Adaptado

Project Friendly Sailing

Adapted Handball

para uma melhor intervenção. Assim, Portimão, consciente dessa realida-

quality and qualification. Portimão is aware of this need and

O Município de Portimão celebra contratos com diversas entidades como

supports universities and sports federations and associations

de, tem desenvolvido esforços no sentido de, por um lado, exigir ao movi-

has been developing actions as to, on the one hand demand

o IPJ (Instituto Português da Juventude) e apoia as associações e federa-

by offering offices or facilities as the Museum Auditorium, the

mento associativo os requisitos básicos para que os técnicos e treinadores

clubs and associations the basic lines of orientation and sport

ções de desporto, assim como as universidades, cedendo sedes ou espaços

Municipal Theatre and the Multi use Pavilion Portimão Arena

possam deter formação para orientar e desenvolver práticas desportivas,

developing practices for their technicians and coaches and on

como o Auditório do Museu, o Teatro Municipal e o Portimão Arena para que

for these institutions to carry on with their workshops, train-

e por outro, e em parceria com entidades formadoras, criar um programa

the other hand, in a joint work with training institutes, cre-

levem a cabo workshops, ações de formação, formação de dirigentes e ou-

ing sessions, training for managers and others, sometimes

de formação para os diversos agentes desportivos de modo a que, desde a

ate a programme of training for sports agents that enables

tras, facultando muitas vezes alojamento e alimentação aos preletores e

offering also accommodation and food to the spokespeople

gestão financeira de um clube até à utilização de plataformas tecnológicas,

them to grow stronger and be able to administrate a club´s

apoiando a divulgação dos seus eventos.

and supporting the communication of the events.

possam estes dar passos mais firmes rumo a um futuro sustentável e de

finances or use new technologies.
CUIDADOS DE SAÚDE

HEALTH CARE

reconhecimento.
Presently, the legislation allows not only to increase the qualA legislação atualmente em vigor tem permitido não só aumentar a quali-

ification of coaches and tutors working within sports activities

ficação dos treinadores e instrutores que trabalham na orientação de ati-

and physical exercise, but also to provide very important and

A este nível o Município desenvolve, através dos seus dois gabinetes de

The Municipality develops, through 2 counselling offices (the

vidades desportivas e de exercício físico, mas tem tido sobretudo um papel

constant training, which enables them to be permanently up-

aconselhamento, o da atividade física e o juvenil, uma forma de chegar a

physical activity office and the teenagers’ office) a way to

importantíssimo na sua formação que é agora constante, de modo a ambos

to-date in their careers and activities. The training is mainly

mais munícipes e ajudá-los a encontrar solução para as suas dúvidas e os

reach more inhabitants and help them find answers for their

estarem permanentemente atualizados no que à sua carreira e atividade diz

on the responsibility of institutions like the Portuguese Insti-

seus problemas. Criou assim forma de ligar estes a outros programas que já

doubts or problems. This was the way to connect these pro-

respeito. Desse modo, e estando sobretudo esta formação na alçada das

tute for Sport and Youth, the Regional Sports Associations,

desenvolvia.

grammes to other existing ones.

entidades ligadas à formação desportiva, como o Instituto Português do

the clubs and the universities, but the Municipality is always

Desporto e da Juventude, das Associações Desportivas Regionais, dos clubes

keen to make this training effective.

Neste momento, existem dois programas de cuidados de saúde específicos

There are currently two specific health care programmes re-

ligados ao desporto para todos:

garding Sport for All:

desportivos e dos estabelecimentos de ensino superior e cooperativo, tem
sido interesse do Município que a intervenção no desporto do Concelho seja

The Municipality also welcomes trainees of universities for

de facto cada vez melhor.

sports as the INUAF (Instituto Superior D. Afonso III), UALG

- O programa de combate à obesidade infantil na Região do Algarve que está

- The programme to fight child obesity in the Algarve region

(University of the Algarve), ISMAT (Instituto Superior Manuel

desde o seu início ativo no Concelho de Portimão e é gerido organicamente

which, from the start, is active in the Municipality of Portimão

O Município tem também acolhido estagiários das licenciaturas de desporto

Teixeira Gomes), IPB (Instituto Politécnico de Beja) or FMH

pela Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS) em parceria com

and is administrated by the ARS (Regional Administration of

de universidades como o INUAF (Instituto Superior D. Afonso III), a UALG (Uni-

(Faculdade de Motricidade Humana). Some students of pro-

vários parceiros institucionais, tais como a Universidade do Algarve, au-

Health in the Algarve) together with several institutional part-

versidade do Algarve), o ISMAT (Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes), o

fessional secondary courses do their traineeships within the

tarquias locais, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve –EPE, a Direção

ners such as the Algarve University, local Municipalities, the

IPB (Instituto Politécnico de Beja) ou o FMH (Faculdade de Motricidade Hu-

municipal services of sport. Very often the Municipality offers

Regional de Educação do Algarve, a Federação Regional das Associações

University Hospital Centre of the Algarve - EPE, the Regional

mana), assim como os estagiários de cursos tecnológicos de desporto de

lifeguard courses.

de Pais do Algarve, a Direção Regional do Algarve do Instituto Português do

Administration of Education of the Algarve, the Regional Fed-

escolas secundárias. São também ministrados com frequência cursos de
nadadores salvadores.
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Desporto e da Juventude e a Grande Área Metropolitana do Algarve. Este pro-

eration of Parents’ Associations of the Algarve, the Regional

Contacts are signed by the Municipality with different institu-

grama foca-se numa intervenção comunitária a nível escolar e ao nível das

Administration of the Algarve of the Portuguese Institute for

tions like the IPJ (Portuguese Institute for Youth) and it also

competências da autarquias muito grande, utilizando estratégias interinsti-

Sports and Youth and the Greater Metropolitan Area of the Al81

Programa Exercício & Saúde

Projeto Férias Desportivas

Programme Exercice & Health

Sporting Holidays Project

tucionais e pluridisciplinares, onde o foco principal é a alimentação saudável

garve. This programme is focused on a large communitarian

Dentro das suas competências, o Município de Portimão promove o fair

The Municipality of Portimão promotes fair play in different

e a prática de atividade física regular. Este programa visa uma intervenção

intervention at school level and with the Municipality support

play de várias formas. Integra e promove o código através de atividades

ways. It integrates and promotes the code through activi-

precoce junto das famílias, com uma avaliação antropométrica sistemática

and uses inter-institutional and multidisciplinary strategies

dirigidas a todos os alunos dos Jardins de Infância, 1º, 2 º e 3º ciclo do

ties aimed at every school student from 3 to 18 years old in

e também com a realização de breves aconselhamentos em alimentação

where the main focus is on healthy eating and the practice

Ensino Básico, no âmbito dos “Jogos de Quelfes”, que são a celebração do

the “Jogos de Quelfes”, which celebrate the Olympic ide-

saudável e atividade física regular, para toda a população infantil e juvenil,

of regular physical activity. It aims at an early intervention

Olimpismo, dos seus valores e do espírito que o mesmo simboliza. Este é

als. On this project, sport acquires a particular sense of

com ou sem excesso de peso e/ou obesidade.

next to families, with systematic anthropometric evaluations

um projeto onde se quer que o desporto transmita valores e que valorize

spreading values and activating of a special state of mind,

and counselling on healthy eating and the practice of regular

a tentativa, o ser capaz de se conduzir à vitória sobre a adversidade e ao

capable of leading to victory above adversity and progress

physical activity for every child or infant being or not over-

progresso da espécie humana, num contexto de respeito e promoção do

of the human being, in a context of respect and proximity

- O programa “Exercício e Saúde” que apesar de funcionar independentemente da área da saúde, beneficia do trabalho desenvolvido já desde o ano
2000, para promover conjuntamente com os Centros de Saúde do Concelho,
a sensibilização dos seus utentes e munícipes para a importância de adotarem um estilo de vida ativo e saudável como forma de controlarem a sua
tensão arterial, a glicémia ou o colesterol elevado.
Estes programas, para além da fase de sensibilização e monitorização, encontram na comunidade a possibilidade de funcionar, de forma integrada,
em classes comunitárias. Consegue-se assim que os hábitos sejam consistentes e que os participantes beneficiem de melhorias acentuadas ao nível
da sua saúde física, psicológica e social, com as desejadas repercussões na
sua qualidade de vida.

weight and/or obese.
- The programme of Exercise and Health that, although functioning independently of the health area, benefits from its
work since the year 2000 and, together with Health Centres
of the Municipality, promotes the importance of adopting a

cupada com a dignidade humana, a proteção do ambiente e a integração
da diferença. Portanto, é importante que as nossas crianças e jovens utilizem o desporto enquanto fenómeno de interação social e fonte de prazer,
bem-estar e saúde.

healthy and active lifestyle as a way to control blood pressure,

Por outro lado, o movimento associativo tem dado contributo decisivo,

glycaemia or high cholesterol.

pois tem vindo há largos anos a estimular os seus praticantes a promove-

These programmes start by raising awareness then are monitored and included in communitarian classes as a way to
accomplish consistent habits and improvements in the participants’ physical, psychological and social health, with the
obvious repercussions in their quality of life.

rem comportamentos exemplares, escolhendo outros que se constituam
como modelos positivos para os mesmos e que ao mesmo tempo possam
sensibilizá-los a viverem o desporto de modo a levarem os bons hábitos para o resto da sua vida. Neste campo, o Município reconhece numa
gala anual intitulada “Homenagem aos Campeões Portimonenses”, não só
os títulos conquistados mas também as boas práticas dos clubes e seus
técnicos.

JOGO LIMPO
FAIR PLAY
Portimão é um Concelho positivo tal como o fair play o é como conceito.
Portimão é um Município com grandes tradições no desporto, o que é con-

Portimão is a positive Municipality as the concept of fair play

siderado pelo Código de Ética no Desporto um fenómeno sociocultural im-

also is. The tradition we have in many sports is considered by

prescindível no crescimento de uma sociedade que se quer fraterna, soli-

the Sports Code of Ethics as a unique socio cultural phenom-

dária e leal.

enon, important for the development of a society wished to
be fraternal, supportive and loyal.
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próximo, ligado à construção de uma sociedade pacífica e universal, preo-

Por fim, através de ações de sensibilização e formação junto de professores, técnicos, dirigentes, atletas e encarregados de educação, são promovidas iniciativas em colaboração com entidades com responsabilidades
nas áreas de organização e fomento do desporto, com temas como “Ajudar a Construir o Voluntariado e Associativismo” ou “Ética no Desporto
– Move-te por Valores”.

and connected to the construction of a universal and pacific society that cares about human dignity, the protection of the environment and the integration of difference.
Therefore it is important that our children and teenagers
use sport as a phenomenon of social interaction and a
source of pleasure, wellbeing and health.
The sport clubs and associations of the Municipality also
give a decisive contribution since they have been stimulating their participant to adopt ideal behaviours, choosing others that may be positive models for them and at
the same time that may show them how to live sport and
adopt good habits throughout their lives. The Municipality
recognises every year in an annual event “The Annual Gala
to Champions of Portimão”, not only the titles that were
won, but also the good practices of clubs and coaches.
In addition to all this, the Municipality promotes actions
for teachers, technicians, managers, athletes and parents to raise awareness on subjects like “Helping to Build
Voluntary and Association Work” or “Sports Ethics – Move
through Values” in cooperation with organisations and institutions in the sports field.
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DESPORTO
EM MOVIMENTO

Moving
within Sports

EVENTOS

EVENTS

O Concelho de Portimão trabalha no sentido de criar condições que permi-

IThe Municipality of Portimão creates the conditions to al-

tam às populações comportamentos fisicamente ativos e um estilo de vida

low the population to become physically active. This is why it

onde esteja incorporada uma forte componente de atividade física e des-

regularly organises and supports the organisation of several

portiva. Nesse sentido, organiza e apoia a organização de diversos eventos

sporting events.

Taça do Mundo de Ginástica Rítmica - Portimão Arena

World Cup of Rhythmic Gymnastics

desportivos com regularidade.
Several tournaments and competitions take place in a regionA nível regional organizam-se torneios e provas nas mais diversas modali-

al level in many different sports: swimming, tennis, volleyball,

dades: natação, ténis, voleibol, judo, badminton, ginástica acrobática, ciclo-

judo, badminton, acrobatic gymnastics, cycle tourism, show

turismo, hipismo, atletismo, natação adaptada, BMX race, ginástica rítmica,

jumping, athletics, adapted swimming, BMX race, rhythmic

petanca, karaté, taekwondo, polo aquático, tiro, surf, kitesurf, vela, windsurf

gymnastics, petanque, karate, taekwondo, water polo, shoot-

e futebol, entre outras.

ing, surf, kitesurf, sailing, windsurf and football, among others.

A nível nacional organizam-se com regularidade campeonatos nacionais de

National championships are regularly organised in tennis,

ténis, natação, voleibol, salvamento aquático, jetski, BMX race e ginástica

swimming, volleyball, water rescue, jetski, BMX race and

rítmica, entre outros.

rhythmic gymnastics, among others.

Portimão tem recebido nos últimos anos diversas etapas de competições e

Portimão has received in the last few years several phases

torneios internacionais, nomeadamente o Torneio Internacional de Voleibol

of international tournaments and competitions, namely the

de Praia, o Torneio Internacional de Futsal, o Estágio Internacional de Judo

Beach Volleyball International Tournament, the Futsal Inter-

de Verão, a Subida Internacional do Rio Arade em Canoagem e o Endurance

national Tournament, the International Summer Judo Training,

Internacional de Jetski, entre outros.

the International Canoeing Ascent of the River Arade and the
Jet ski International Endurance, among others.

Não seria possível determinar uma única modalidade desportiva em que o
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Concelho mais se foca. Na realidade, o foco do Município é precisamente

A sport, in which our city focuses on, wouldn’t be possible to

na diversidade da oferta desportiva. Existe uma forte componente de des-

determine. In fact, the Municipality focuses on the diversity

portos náuticos devido à localização geográfica, os desportos gímnicos têm

of sports offer. There is a strong participation of water sports

também uma forte representação, assim como os desportos motorizados,

due to the geographic location, the gymnastics are well rep-

os desportos aquáticos, os desportos aéreos, os desportos de combate, os

resented, as also the motor sports, the aquatic sports, the

desportos equestres, o ténis, o futebol, o futsal, o andebol, a natação, o tiro

air sports, the combat sports, the equestrian sports, tennis,

desportivo, o ciclismo, etc.

football, handball, swimming, sport shooting, cycling, etc.

Mediante diversos protocolos, os equipamentos desportivos do Concelho

Through several protocols, the Municipality sports facilities

são colocados à disposição dos muitos clubes desportivos, associações,

are available to sports clubs, associations, schools and pri-

escolas e empresas particulares na prossecução dos seus objetivos, ofertas

vate companies for the fulfilment of their objectives, sports

desportivas e organização de eventos desportivos. A oferta desportiva do

offers and organisation of sporting events. The Municipality

Município é também variada e contempla as várias faixas etárias dos seus

sports offer is also quite varied and is available to everyone

habitantes, assim como também é tida em consideração a oferta desporti-

at any age. The sports offer and the events organisation also

va e a organização de eventos do ponto de vista turístico.

consider the touristic side of the city.
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Portimão Masters Cup - Portimão Arena

Subida Internacional em Canoagem do Rio Arade

International Canoeing Ascent of the River Arade

No que diz respeito ao apoio facultado pelo Município nos eventos desporti-

As to the support of the city in sporting events, it includes

Tendo em conta os constrangimentos financeiros originados pela crise

Considering the financial constraints the country has been

vos, este passa pela cedência das instalações desportivas e de transportes

providing sports facilities, transportation, human and logistic

económica que o país tem passado nos últimos anos e que levaram a uma

facing in the last few years due to the financial crisis, large

para as deslocações, apoio humano e logístico e apoio financeiro.

support and financial support.

contenção de despesas na organização de grandes eventos desportivos,

events with high costs involved were reduced. This is why we

desejamos destacar alguns eventos organizados no nosso Concelho na úl-

would like to point out, some of the events organised in the

Abordando o aspeto financeiro, não seria possível deixar de mencionar a cri-

It wouldn’t be possible not to mention the financial crisis that

tima década, como é o caso da Taça do Mundo e do Torneio Internacional de

last decade, such as the Rhythmic Gymnastics World Cup and

se económica que afetou consideravelmente todos os setores da economia

affected every European and Portuguese economic sector,

Portimão em Ginástica Rítmica, as Festas do Basquetebol Nacional, a Super

International Tournament, the National Basketball Meetings,

europeia e portuguesa, incluindo o setor do desporto. Desta forma, o ano de

including the sports sector. The year 2010 marked a period

Taça de Andebol, o Campeonato do Mundo de F1 em Motonáutica, a Taça de

the Handball Super Cup, the F1 Powerboats World Champion-

2010 marcou uma fase em que foi necessário fazer opções tendo em conta

when it was necessary to make options because of the finan-

Portugal de SkySurf, FreeFly e VF4 em Paraquedismo, o Campeonato do Mun-

ship, the Casinos do Algarve Rally, the Volta ao Algarve Cycling

as restrições financeiras a que o Município e toda a economia nacional foi

cial constraints the Municipality and the whole country faced.

do da UIM Powerboat P1, o Rali Casinos do Algarve, a Volta ao Algarve em Bici-

Race, the International Ascent of the River Arade, the Inter-

sujeita. O Concelho de Portimão optou por reduzir o investimento nos gran-

Portimão chose to reduce the investment in large sporting

cleta, a Subida Internacional de Canoagem Rio Arade, a Taça Intercontinental

continental Futsal Cup, the Iberian Windsurfing Circuit, the

des eventos desportivos e nas instalações desportivas, tendo realizado um

events and in sports facilities but tried hard to keep the in-

de Futsal, o Circuito Ibérico de Windsurf, o Campeonato do Mundo de Karaté,

Karate World Championship, the F4 European Championship,

enorme esforço para manter a prática desportiva dos munícipes, que consi-

habitants’ sports practice, which was considered to be the

o Campeonato Europeu de F4, o Campeonato do Mundo de Kickboxing, o Glo-

the Kickboxing World Championship, the Global Ocean Race,

derou a grande prioridade.

priority.

bal Ocean Race, o Circuito Nacional de Andebol de Praia, o Campeonato do

the National Beach Handball Circuit, the Figure Skating World

Mundo de Patinagem Artística, os Jogos Internacionais da FISEC (Fédèration

Championship, the FISEC (Fédèration Internationale Spor-

Neste momento poderá dizer-se que a fase mais limitadora da crise econó-

Presently we could say that the worst phase of the financial

Internationale Sportive de L’Enseignement Catholique), o Dia Paralímpico na

tive de L’Enseignement Catholique) International Games, the

mica está a desvanecer progressivamente e Portimão tem vindo a retomar o

crisis is going progressively by and Portimão has been re-

Escola e o Open de Portugal de Golfe integrado no European Tour.

Paralympic School Day and the Golf Portugal Open, part of the

apoio e a organização de mais e grandes eventos desportivos.

covering the support and the organisation of more and large
sporting events.

das mais diversas modalidades, sejam eles de índole regional, nacional ou

As a dynamic Municipality, Portimão organises and supports

tanto a nível local e regional, como também a nível nacional e internacional.

In Portimão there is a regular organisation of several sport-

internacional, é fundamental a constituição de sinergias com as associa-

several different regional, national and international sporting

O Município envolve-se em grande parte na sua organização, na cedência

ing events, not only to a local and regional level, but also to

ções e federações desportivas devido ao papel que desempenham no fo-

events and it is very important to build synergy together with

gratuita das instalações desportivas e de transporte, faculta em algumas

a national and international level. The Municipality partici-

mento à prática desportiva, no apoio aos praticantes e demais agentes e no

sports associations and federations. They strengthen sports

situações as estadias para atletas e treinadores e também disponibiliza

pates mainly in the organisation, by providing sports facilities

desenvolvimento e enquadramento da modalidade no panorama nacional e

practice, supports athletes and help developing sports to a

apoio ao nível da comunicação e publicidade dos eventos.

and transportation, in some cases grants the athletes’ and

internacional.

national and international extend.

and advertising the events.

A cooperação assenta essencialmente na celebração de contratos progra-

The cooperation includes signing contracts for the develop-

ma para realização de eventos mas também no apoio ao desenvolvimento

ment of events and also supporting a specific sport. As an ex-

Appendix III shows a list of public sporting events organised by

desportivo de uma determinada modalidade. Com a Federação de Ginástica

ample we point out the Technical Cooperation Protocol signed

de Portugal, a título de exemplo, foi assinado um Protocolo de Cooperação

with the Portugal Gymnastics Federation with the purpose of

Técnico com vista à criação e desenvolvimento da modalidade em Portimão.

creating and developing this sport in Portimão. That was the

Em Portimão são organizados anualmente diversos eventos desportivos,

coaches’ stay and it also provides support in communicating
No Anexo III é possível consultar uma lista de eventos desportivos públicos
organizados por Portimão, incluindo eventos desportivos internacionais/nacionais, nos últimos 3 anos.

Portimão, including national/international sporting events, in
the last 3 years.
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European Tour.

Sendo Portimão um Município dinâmico na organização e apoio a eventos
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Campeonato do Mundo de Motonáutica - Rio Arade

World SBK - Autódromo Internacional do Algarve

F1H20 UIM World Championship – Arade River

World SBK – Algarve International Racing Circuit

Este foi o ponto de partida para o incremento na cooperação com a Federa-

first step for the large cooperation with this Federation which

No nosso entender, o associativismo e as instituições deverão ter um papel

The sports associations and institutions have a strategic part

ção Internacional de Ginástica, para a organização de várias Taças do Mundo

led to the organisation of several Rhythmic Gymnastics World

estratégico no âmbito do sistema desportivo, dada a sua proximidade face

in the entire sports system due to their proximity with the

de Ginástica Rítmica e também do Golden Age, um Festival Europeu de Gi-

Cups and also the Golden Age event, a European Festival of

aos cidadãos por um lado e a sua capacidade de constituição de polos de

people in general and their ability to develop a wide sports

nástica Para Todos com mais de 55 anos.

Gymnastics For All, for adults over 55 years old.

desenvolvimento desportivo por outro, promovendo uma crescente oferta

offer and healthy habits of sports practice. This is why Por-

desportiva e consequentemente hábitos de cidadania ativa. Por isso, o Mu-

timão has oriented its sports policy in a way as to organise

Outros exemplos foram, em 2014, uma ação de formação para treinadores

Other examples were in 2014 a short training course for

nicípio de Portimão tem orientado a sua política desportiva para a organiza-

events that lead to more people practising sport rather than

na área de Psicologia e Coaching, em organização conjunta com o Comité

coaches in Psychology and Coaching, organised together with

ção de eventos cujo impacto signifique retorno ao nível de mais praticantes

creating champions, more training than competition and

Olímpico de Portugal, ou em 2015, a organização do “Dia Paralímpico” numa

the Olympic Committee of Portugal, or in 2015 the organisa-

do que campeões, mais formação do que competição e mais desporto para

more sport for all rather than just for some.

parceria entre o Comité Paralímpico de Portugal, a Câmara Municipal de Por-

tion of the Paralympic Day in a joint work of the Paralympic

todos do que só para alguns.

timão e o Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo.

Committee of Portugal, the Municipality of Portimão and the
Group of Schools Poeta António Aleixo.

É inegável que o Algarve e nomeadamente Portimão tem sido, na última década, uma referência nacional na organização de grandes eventos nacionais
e internacionais, dadas as excelentes condições para esse efeito, sejam eles
realizados no Pavilhão Multiusos Portimão Arena, ligados ao rio ou mar que
banha a nossa costa, ou ainda na serra onde foi organizada a etapa do famoso Rali Lisboa-Dakar.

There is no doubt that the Algarve and namely Portimão has
been, in the last decade, a national reference as to the organisation of large national and international events, due to
the excellent conditions it offers. Examples are the Multi use

Bearing this idea in mind a town twinning protocol was signed
Nesta base está também o protocolo de Geminação entre o Município de

between the Municipality of Portimão and the city of S. Vi-

Portimão e o de S. Vicente em Cabo Verde, que tem servido diversas ações

cente in Cape Verde, that has led to many cooperation and

de cooperação e intercâmbio, com destaque para o ensino e desporto. Este

exchange programmes mainly in the sports and education

protocolo tem sido da maior importância estratégica e de desenvolvimento

areas with strategic and development importance for both

de ambos os Concelhos e das suas populações.

Municipalities and their population.

Pavilion Portimão Arena, a river that joins the sea in a long
beautiful coast, or also the mountains where there was a
stage of the famous Lisbon-Dakar Rally.

88

89

DESPORTO
EM MOVIMENTO

Moving
within Sports

PROGRAMAS
E OBJETIVOS
DA ACES EUROPE

PROGRAMMES
AND ACES
EUROPE
OBJECTIVES

No Município de Portimão desenvolvem-se diversos programas que, de vá-

The Municipality of Portimão develops several programmes

rias formas, vão de encontro aos 5 principais objetivos da ACES Europe.

which, in many ways, meet the 5 main objectives of ACES Europe.

Os cinco objetivos do Manifesto ACES Europe pressupõem uma visão mais
abrangente daquilo que é praticar desporto. O desporto não deverá ser visto

The five goals of the ACES Europe Manifesto imply a deeper

apenas como competição, como algo que se faz por obrigação ou apenas

vision of what is practising sport. It should not be interpreted

com o objetivo de ganhar medalhas e reconhecimento. A ACES Europe de-

as pure competition or something one feels forced to do in

seja que as cidades/capitais do Desporto passem a mensagem da prática

order to win medals and recognition. ACES Europe wishes that

de exercício físico como algo que pode e deve ser divertido, que implique

every city/capital of sports spreads the message of practising

muita força de vontade, que una esforços e comunidades, onde se possam

exercise in its full sense, as something that can be enjoying,

aprender valores como o sentido de justiça e que, de uma forma geral, se

something one is really willing to achieve, where people learn

entenda o desporto como algo essencial para o bem-estar e a saúde de

a sense of community and fair play and something essential

qualquer ser humano.

for people’s health and wellbeing.

Portimão interiorizou e entendeu bem aquilo que a ACES Europe e a ACES

Portimão really understands the wishes of ACES Europe and

Portugal desejam, pois é também desta forma que tem vindo a promover o

ACES Portugal, for this is also the way our city has been pro-

desporto no Município.

moting sport.

1º OBJETIVO: DESFRUTAR O EXERCÍCIO FÍSICO

1ST GOAL: ENJOYMENT IN EXERCISE

“Desfrutar daquilo que se faz, traz uma energia incrível ao espírito humano.”

“Enjoyment is an incredible energizer to the human spirit.”

John Maxwell, Autor Norte-Americano

John Maxwell, North-American author

Portimão incentiva a prática de exercício físico, não só pelos benefícios que

Portimão encourages people to practise physical exercise,

traz a nível da saúde física, emocional e mental, mas também para que os

not only to bring them a healthier condition, but also to allow

habitantes e visitantes da cidade se divirtam enquanto praticam desporto.

the inhabitants and visitors of Portimão to enjoy the moment
when practising their sport.

Nos últimos anos tem havido uma oferta desportiva direcionada para a ver-

Campeonato Europeu de Endurance UIM-ABP Aquabike

European Championship of Endurance UIM-ABP Aquabike
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tente lúdica, nomeadamente, inserido no Programa “Exercício e Saúde”, o

Over the last years there has been a sporting offer engaged in

Município organiza atividades como passeios ambientais, colóquios temáti-

its fun side. Within the programme Exercise and Health, the

cos que contam com a colaboração de especialistas convidados, atividades

Municipality organises activities such as environmental walks,

lúdicas complementares que pretendem promover o convívio e o contacto

conferences with invited specialists, entertaining activities

entre todos os participantes, intercâmbios que implicam o convívio despor-

promoting social contact of the participants, exchange of
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Atleta da Seleção Nacional de Paraciclismo

Atletas dos Clubes Desportivos do Concelho

Athlete of the Para cycling National Team

Athletes of clubs and associations of the Municipality

tivo, cultural e social entre pessoas de cidades ou regiões diferentes e exposições onde se mostram as atividades e os trabalhos efetuados durante
o ano em fotografia e vídeo. Inserido no Projeto “Mantenha-se em Forma na
Praia”, desenvolve-se na Área Desportiva da Praia da Rocha, um programa
de animação desportiva, capaz de, por um lado proporcionar uma atividade
física saudável a quem elege a Praia da Rocha como destino de férias, e por
outro, disponibilizar um espaço de excelência e ao ar livre a todos os munícipes que pretendam desenvolver a sua atividade física diária.
O Município tem também acolhido iniciativas de índole desportiva com uma
vertente lúdica e de convívio, que envolvem diferentes faixas etárias e sobretudo famílias, como a corrida The Colour Run, o Bike Tour ou outras com
uma vertente de sensibilização e solidariedade como a Mamamaratona
ou as corridas solidárias que se realizam em apoio a instituições locais de
crianças e jovens. Nestas iniciativas e programas pretende-se sempre incutir nos munícipes e visitantes a prática de exercício físico aliada à sensação
de realmente desfrutar com prazer a atividade que se leva a cabo, bem como
na necessidade de ajuda ao próximo.

2º OBJETIVO: VONTADE DE CONSEGUIR
“No fim, é o esforço extra que separa o primeiro do segundo lugar. É preciso
desejo, determinação, disciplina e sacrifício. Se juntarmos tudo, mesmo se
não ganharmos, é impossível perder.”
Jesse Owens, Atleta Norte-Americano
Portimão é hoje sem dúvida uma cidade mais sensível à prática desportiva.
De facto, por todo o Concelho assistimos ao fenómeno de várias camadas e
sectores da população que procuram ligar-se cada vez mais a uma prática desportiva continuada. 34% da população do Concelho diz praticar uma
atividade física com regularidade e este valor fica muito acima da média nacional de 24,6%. Estes números deixam-nos orgulhosos e desafiam-nos a
conseguir levar cada vez mais pessoas a incluir o exercício físico nas suas
rotinas diárias ou semanais, pois consideramos que não existem barreiras
quando existe a vontade de conseguir algo.
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sports people where social, cultural and sporting contacts are
made between people of different cities or regions and exhibitions where the activities and work which were accomplished
during the whole year are shown in photos and videos. The
exciting programme Keep in shape at the beach developed at
the Praia da Rocha sports area allows those who choose this
beach as a holiday destiny to practise healthy physical activities as well as all inhabitants of our Municipality to pursue
with their outdoor daily physical activities in an excellent area.
The Municipality also hosts sporting events with entertaining
and social ingredients, which involve people of all ages and
also families, such as the Colour Run or the Bike Tour, activities with an awareness raising or solidarity component such
as the Mamamaratona run (marathon for raising conscience
on breast cancer) or the solidarity runs organised to support
local institutions of children and teenagers. All these initiatives and programmes bring out the idea of practising physical exercise while enjoying it and also helping others.

De entre as ofertas desportivas existentes no Concelho, muitas são também
direcionadas para a competição. Temos cerca de 2.100 atletas federados
que participam em competições nacionais e internacionais, representando
os seus clubes, a sua região e o seu País, mostrando a vontade de chegar
sempre mais longe.
Não apenas ao nível da competição, como é o caso dos desportos náuticos, dos desportos gímnicos, dos desportos aquáticos, do paraquedismo,
do ciclismo, dos desportos motorizados, dos desportos de combate, do futebol, do futsal e do voleibol, entre outros, mas também em todas as outras
áreas do desporto em Portimão, se cultiva a persistência, a disponibilidade e
a vontade de superar os próprios objetivos e de conseguir atingir aquilo que
se deseja.

3º OBJETIVO: ESPÍRITO DE UNIÃO
“O desporto tem o poder de superar velhas divisões e criar o laço de aspirações comuns.”
Nelson Mandela, Nobel da Paz

2ND GOAL: WILLINGNESS TO ACHIEVE
“In the end, it’s an extra effort that separates a winner from
second place. It takes desire, determination, discipline, and
self-sacrifice. Put all these together, and even if you don’t
win, how can you lose?”
Jesse Owens, North-American athlete
Portimão is presently a much more sensible city in what concerns sport. In fact, all over the Municipality we can see an
increasingly higher number and diversity of people starting
to practise sports regularly. 34% of the population claims to
practise sport on a regular basis. This number is above the
national average of 24,6%. These results make us proud and
challenge us to influence more and more people to develop

O espírito de união está bem patente nas várias organizações, associações
e parceiros desportivos do Concelho de Portimão. Uma das prioridades do
“Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo de Portimão” é precisamente o ponto “Portimão, Espaço Desportivo para Todos”, onde se contempla a construção de novos equipamentos desportivos formativos de base, a
requalificação e manutenção dos equipamentos desportivos existentes, os
espaços naturais e urbanos, espaços de prática de atividade física e desportiva e a uniformização e inovação na gestão dos equipamentos desportivos.
Existem também projetos, como o Projeto Desportivo dos Bairros Camarários, que integra três bairros periféricos e desfavorecidos da cidade, onde
são desenvolvidas várias atividades físicas e desportivas para a população
residente nestes locais.

the habit of including physical exercise in their daily or weekly
routines, for we consider that there are no obstacles when
there is the will to achieve something.
Many of the sport offers in the Municipality are also turned for
competition. We have over 2.100 federated athletes participating in national and international competitions, where they
represent their region and their country by always being willing to go further.
Our city nurtures the values of perseverance, readiness
and willingness to overcome one’s own goals and achieve
whatever may be, not only at competition level, as in water
sports, gymnastics, aquatic sports, parachuting, cycling, motor sports, combat sport, football, futsal, volleyball, amongst
others, but also in every area of sport in Portimão.
3RD GOAL: SENSE OF COMMUNITY
“Sport has the power to break down barriers and to unite
people in a way that little else does.”
Nelson Mandela, Nobel of Peace
A sense of community is present in sports clubs, associations
and organisations of our Municipality. One of the priorities of
the Sport Development Strategic Plan is “Portimão - Sports
facilities for everyone”, where the goal is to build new sporting facilities, upgrade and maintain all the existing ones, the
urban and natural places, places for practising sporting and
physical activities and the standardisation and innovation in
the administration of sports infrastructure.
There are also projects such as the Sports Project for Suburb Neighbourhoods, by which residents of three suburb and
more deprived neighbourhoods are offered several physical
and sporting activities.
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Aula de Hidroginástica - Área Desportiva da Praia da Rocha

Atletas do Clube Instrução e Recreio Mexilhoeirense

Aqua Fitness Class – Praia da Rocha Sports Area

Athletes of the Training and Recreational Sports Club of Mexilhoeirense

O desporto adaptado é apoiado no nosso Concelho há mais de uma década
e está representado nas modalidades de vela adaptada, natação adaptada,
karaté adaptado, paraciclismo, boccia e andebol em cadeira de rodas, sendo
que temos alguns atletas do nosso Município, medalhados em competições
nacionais e internacionais.
Será de realçar que Portimão realizou, em 2008, um Plano Setorial de Promoção da Acessibilidade, tendo integrado a 1ª geração de Municípios do país,
com percursos urbanos acessíveis, tendo-se projetado e construído em vários pontos da cidade uma Rota Acessível. Trata-se de um percurso pedonal
sem barreiras, com cerca de 6km, que permite a pessoas com mobilidade
condicionada deslocarem-se no centro da cidade, usufruírem dos espaços
de lazer, acederem aos serviços públicos e desfrutarem de alguns equipamentos municipais como o museu, o auditório ou a biblioteca. É um percurso
seguro e confortável numa cidade inclusiva, uma Cidade para Todos.
No nosso Concelho fomenta-se a prática de desporto para toda a comunidade, sem preconceitos nem limitações, pois sentimos que dessa forma se
fortalece o espírito de união entre todos os munícipes.
4º OBJETIVO: PARTICIPAR COM FAIR-PLAY
“Devemos ser a mudança que gostaríamos de ver no mundo.”
Mahatma Gandhi, Líder Indiano
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Adapted sport is supported in our Municipality for over a decade and is represented in sailing, swimming, karate, cycling,
boccia and wheelchair handball. Some of our athletes have
won medals in national and international competitions.
In 2008 Portimão became part of the first generation of cities
with accessible urban routes and a Sectoral Plan for the Promotion of Accessibilities, with projects and the construction
of an accessible urban route. A barrier free 3,7 miles walking
route which enables people with limited mobility to stroll in
the city centre and access some places like the museum, the
auditorium or the library. It’s a safe and comfortable route in
an inclusive city, a city for everyone.
In our Municipality sport is for the entire community with no
prejudice or barriers because this is what strengthens and
unites people bringing alive the true sense of community.

4TH GOAL: LEARNING FAIR PLAY
“Be the change that you want to see in the world.”
Mahatma Gandhi, Indian leader

Temos a preocupação de fazer com que a prática desportiva chegue a todas
as faixas etárias e a todos independentemente das suas limitações. A forma
como o exercício físico acompanha o desenvolvimento motor das crianças
do Concelho, está aliada a conceitos de ética e moral desportiva. Ao participarem de qualquer tipo de desporto ou evento desportivo, logo desde
tenras idades, os nossos munícipes são incutidos do espírito de equipa e de
fair-play. São incentivados a participar de forma justa, a aceitar as diferenças e a cumprimentar o adversário pelas suas vitórias, aceitando as suas
prestações menos boas como um motivo para continuar a treinar.

We try to make our sporting offer get to everyone, no matter what problems or constraints they might have, no matter
their age, situation or background. Children in our Municipality are encouraged to practise physical exercise, developing
their motor skills while being taught concepts of sports moral
and ethics. When participating in any sport or sports event,
since really young ages, they are taught team work and fair
play. They learn how to play in a fair way, to accept people’s
differences and to salute the opponent for their victories, accepting their own weaker performances as a reason to keep
practising.

Segundo o Código de Ética Desportiva, o fair-play significa muito mais do

According to the Code of Sports Ethics, fair play means much

que o simples respeitar das regras. Engloba as noções de amizade, de respeito pelo outro e do espírito desportivo. Representa um modo de pensar e
não simplesmente um comportamento. Nessa medida alguns dos nossos
projetos e atividades são apadrinhados por atletas com alguma visibilidade
e mediatismo, que passam muito da sua experiência, valores e princípios a
praticar num desporto que se quer saudável, justo e respeitoso.

more than just playing with the rules. It incorporates the
concepts of friendship, respect for others and always playing
within the right spirit. Fair play is defined as a way of thinking,
not just a way of behaving. Some of our projects and activities
welcome prominent athletes, who tell about their experience
and how to respect values and principles in a salutary and fair
sport.

5º OBJETIVO: OS BENEFÍCIOS DO DESPORTO PARA A SAÚDE

5TH GOAL: IMPROVEMENT OF HEALTH

“É um dever manter o corpo saudável…, de outra forma não seremos capazes de manter a mente forte e lúcida.”
Buddha, Fundador do Budismo

“To keep the body in good health is a duty..., otherwise we
shall not be able to keep our mind strong and clear.”
Buddha, Founder of Buddhism

Tendo consciência da importância da prática desportiva e do seu impacto
na saúde, o Município de Portimão incentiva e apoia todas as faixas etárias e
todas as pessoas, independentemente das suas diferenças ou limitações, a
praticar exercício físico.
Algumas iniciativas que ilustram bem a importância que o Concelho atribui
ao desporto como promotor do bem-estar e da saúde são o projeto “Vitavó”
levado a cabo através da montagem no Concelho de oito parques de prática
de ginástica informal e ao ar livre que visam proporcionar atividades divertidas de força, flexibilidade e equilíbrio para todas as idades, ou os protocolos
celebrados com a Associação de Centros de Saúde do Barlavento, que preveem a implementação de um trabalho em rede para combate à obesidade
infantil, nomeadamente através da constituição de uma equipa de avaliação
e intervenção multidisciplinar, ou a adesão de Portimão à Semana Europeia
do Desporto promovida pelo Instituto Português do Desporto e Juventude
visando, numa semana aberta, o combate à inatividade física e promoção
do desporto através da prática gratuita de natação infantil, natação para
adultos, natação para pais e filhos, hidroginástica, hidrodeep, pilates, yoga,
yoga para seniores, zumba, hipopressivos, ginástica sénior, fitpower, localizada, step/gap, popdance, ténis infantil, ténis para adultos ou padel em 5
equipamentos municipais em Alvor, Mexilhoeira Grande e Portimão.

Being aware of the impact of practising sport and its impact
on people’s health, the Municipality of Portimão persuades
people of all ages and with whatever problems or constraints
to practise physical exercise.
Some actions illustrate the importance the Municipality pays
to sport as a vehicle of wellbeing and health. The project
Vitavó, through which eight parks of the Municipality were
equipped for casual outdoor sport, including fun activities for
strength, flexibility and balance suitable for people of all ages,
the protocol with the Association of Health Centres in the
western Algarve for fighting child obesity, namely through a
multidisciplinary evaluation and intervention team or the participation in the European Week of Sport promoted by the Portuguese Institute of Sport and Youth whereas in an open week
physical inactivity was fought and sport promoted by giving
free lessons of swimming for children, adults and parents with
children, aqua fitness, deep water aqua fitness, pilates, yoga,
seniors yoga, zumba, hypopressive training, seniors gymnastics, fit power, localised exercises, step, pop dance, tennis for
children and adults or padel tennis in 5 municipal facilities in
Alvor, Mexilhoeira Grande and Portimão.
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III. PORTIMÃO CIDADE EUROPEIA
DO DESPORTO 2019
III. PORTIMÃO – EUROPEAN CITY
OF SPORTS 2019
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Comunicação

Communication

ASPETOS GERAIS
E OBJETIVOS

GENERAL IDEAS

MISSÃO

MISSION

Garantir as condições necessárias ao nível da estrutura organizacional, das

We wish to grant all possible conditions in the areas of or-

competências, das práticas e métodos de trabalho, da articulação com ins-

ganisational structure, responsibilities, actions and methods

tituições, clubes, associações, tecido comercial e população, na promoção

of work, coordination with institutions, clubs, associations,

de uma filosofia de coesão e força de trabalho em prol da ideia subjacente a

commerce and population to promote a philosophy of con-

esta candidatura “Mais Desporto para Todos”.

sistency and working strength in order to reach the inspira-

AND GOALS

tion of this candidature, which is “More Sport for All”.

VISÃO

VISION

Elevar e afirmar o Município de Portimão no plano nacional como uma refe-

We want to bring the Municipality of Portimão further in the na-

rência na área do desporto e do bem-estar, que privilegia o estímulo à prá-

tional scene, by reaffirming it as a reference in the area of sport

tica desportiva informal, à formação de atletas, desperta a sua motivação e

and wellbeing, where informal sports practice and athletes

competitividade, garante a sustentação do desenvolvimento de vantagens

training are privileged, where their motivation and healthy com-

competitivas e olha para o desporto como um agregador de valor e gerador

petition values arise, where sustained development of competi-

de inúmeros benefícios na área da saúde e desenvolvimento social.

tive advantages are supported and where sport is regarded as a
vehicle for worthy and beneficial health and social development.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

STRATEGIC GOALS

Gerais:

General goals:

. Recentrar a política desportiva municipal e convertê-la numa das priorida-

. Refocus the municipal sports policy and turn it into a priority

des no âmbito da atividade autárquica;

within the municipal activities;

. Aumentar o número de praticantes de atividade física;

. Raise the number of people who regularly practise a physical
activity;

. Disseminar o espírito de uma cidade europeia do desporto, em que o mais
importante é o bem-estar da comunidade, incluindo classes socialmente

. Spread the idea of an European City of Sports where the most

desfavorecidas e pessoas com deficiência, a formação das crianças e jo-

important thing is the people’s wellbeing, including those

vens, o combate ao sedentarismo e o acompanhamento dos seniores;

who may sometimes be deprived either for social and economical reasons, physical or mental illnesses or other reasons
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. Envolver e estimular a participação ativa de toda a comunidade, atletas,

and where children, teenagers, younger or older adults have

clubes e associações na candidatura de “Portimão Cidade Europeia do Des-

sports offers to chose from and have proper monitoring and

porto 2019”;

where sedentary lifestyles are fought;
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. Assegurar a promoção e o desenvolvimento do Desporto para Todos,

. Involve and stimulate the active participation of the entire

. Definição de um núcleo participado onde os elementos dos clubes associa-

conforme definido na Carta Europeia do Desporto para Todos;

population, athletes, clubs, and associations in the candida-

tivos contribuam para a definição de um documento de ações estratégicas

ture of Portimão for “European City of Sports 2019”;

que vise o reforço e a melhoria das condições da prática desportiva;

. Develop inbound marketing products through ambassadors

. Melhorar as condições, ampliar os apoios, reforçar os projetos existentes,

of the candidature, to create connectivity and identification

que já cobrem necessidades de diferentes faixas etárias, e implementar no-

with the values of the athletes;

vos programas inclusivos, que assegurem o apoio necessário às diferentes

. Definition of a participated core where the elements of clubs

modalidades praticadas no Município;

and associations contribute to the definition of a document of

. Fomentar e captar o interesse de patrocinadores e instituições na
candidatura;
. Afirmar no plano nacional o posicionamento de Portimão enquanto Muni-

Sport for All Charter;

cípio integrador que promove, através do desporto, o espirito de uma co-

. Increase and raise the interest of sponsors and institutions

munidade saudável, mais justa, coesa, disponível e pronta para enfrentar e

in the candidature;

superar os desafios.
Específicos Curto Prazo:
. Definição e implementação, através de diferentes canais, da identidade
visual da Candidatura no Anexo IV;
. Atingir os públicos-alvo despertando a sua atenção e estimulando a participação ativa dos diferentes intervenientes na definição da programação
desportiva para 2019;

. Widen to a national extend the Municipality of Portimão as
an inclusive city where sport spreads the spirit of a healthier, fairer, more solid and available community, ready to face
challenges.
Specific short-term goals:
. Definition and implementation through different ways of the
visual identity of the candidature, as on Appendix IV;

. Conferir uma imagem de eficácia e eficiência na apresentação da candida-

. Reach target audiences by raising their attention and stimu-

tura com ideias bem definidas e transparentes, que valorizem o Município e

late the active participation of every intervenient in the defini-

perspetivem benefícios para o todo;

tion of the sports programme for 2019;

. Apostar em mecanismos digitais que facilitem a pesquisa e difusão da informação da candidatura.
Específicos Médio Prazo:
. Desenvolver suportes de Inbound marketing através dos embaixadores da
candidatura, de forma a gerar conetividade e identificação com os valores
dos atletas;
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. Promote and develop Sport for All as stated in the European

. Conferir notoriedade e reconhecimento à marca Portimão Cidade Europeia
do Desporto com a associação de valores como: Respeito, Justiça e Igualdade;
. Promover a constante disseminação da informação e dos principais resultados gerados pelas iniciativas junto dos públicos-alvo, com a associação
da sua importância na afirmação do Município, designadamente através de
uma boa cobertura dos media;
. Avaliar as várias ações contempladas no Plano de Comunicação, incrementando ajustes que permitam uma estratégia de comunicação mais eficiente
e eficaz.

Specific medium-term goals:

strategic actions to reinforce and improve the conditions for
practising sport;
. Improve the conditions, gain more support and reinforce
the existing projects which already give response to the
needs of different age groups and implement new inclusive
programmes that may assure the necessary support to the
practice of different sports in our Municipality;
. Give visibility and recognition to the brand Portimão European City of Sports, in association with values such as respect,
justice and equality;
. Promote a constant spreading of information and main re-

Longo Prazo:
. Divulgar os resultados da implementação do programa resultante da can-

sults of the initiatives next to target audiences, associating its
importance with the affirmation of the Municipality, namely
through a good media coverage;

. Settle an image of effectiveness and efficiency when pre-

didatura e o seu impacto na comunidade, reforçando o objetivo de potenciar

senting the candidature, with very well defined and transpar-

um ciclo desportivo de desenvolvimento social em que a prática de atividade

. Evaluate the several actions in the communication plan, ad-

ent ideas that value the Municipality and envision advantages

física tem um forte impacto na formação e é determinante na escolha de

justing when necessary in order to enable a more efficient and

for All;

hábitos e estilos de vida mais saudáveis;

effective communication strategy.

. Use digital systems that promote the research and diffusion
of the information about the candidature.

. Transmitir a reconhecida importância do Desporto no desenvolvimento de
um Município com forte impacto na qualidade de vida dos cidadãos.
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Segmentação

Long-term goals:

A comunicação de “Portimão – Cidade Europeia do Desporto 2019” será

. Announce the results of the implementation of the candida-

direcionada para o público interno, que compreende a equipa executiva e

ture programme and its impact on the community, enlight-

operacional e os colaboradores da Câmara Municipal de Portimão, Juntas de

ening the objective of enhancing a social development sport

Freguesia, Associação Turismo de Portimão, EMARP, Clubes, Associações,

cycle, where the practice of physical activity has a strong

Entidades Parceiras, Padrinhos e Embaixadores.

impact on training and is decisive when choosing healthier

No âmbito do público externo serão desenvolvidas ações canalizadas para

habits and lifestyles;

diferentes grupos, nomeadamente população em geral, imprensa regional,
nacional e internacional, instituições regionais, opinion leaders no âmbito

. Express the importance of sport in the development of a

desportivo e promotores de eventos âncora (F1 Motonáutica, Ginástica Rít-

municipality with a strong impact on the citizens’ quality of life.

Comunicação

Communication

Promoção da
candidatura

PROMOTION OF
OUR CANDIDATURE

A comunicação é um dos fatores fundamentais para o sucesso de um pro-

Communication is an essential factor for the success of a pro-

jeto. A definição de objetivos, a promoção da mensagem junto dos públi-

ject. The definition of goals, the promotion of the message

cos-alvo ou o uso dos meios adequados são aspetos determinantes para a

next to target audiences or the use of adequate means, are

implementação de um plano eficiente e eficaz.

very important aspects to take into consideration when im-

mica, Campeonato Nacional de Voleibol, Mamamaratona, entre outros).
Mensagens-chave
No âmbito da relação empática que se pretende estabelecer com os diferentes grupos que integram os nossos públicos-alvo, destacamos as seguintes mensagens:
. Mais Desporto para Todos - Esta Candidatura representa o arranque de um
novo ciclo, com novas preocupações em que o DESPORTO volta a integrar a
agenda das prioridades;
. Esta é uma candidatura participada porque queremos debater e construir
com todos o desenvolvimento desportivo do Município. O envolvimento da
comunidade é fundamental para o sucesso do projeto;
. Só com a mobilização do movimento associativo conseguiremos ser Cidade Europeia do Desporto 2019;
. Esta candidatura representa uma oportunidade para posicionar Portimão

Segmentation
The communication of “Portimão – European City of Sports
2019” will target the internal public, which comprises the
operational and executive team, the employees of the Municipality of Portimão, the Parish Councils, the Tourism Association of Portimão, the EMARP (municipal company for water
supply and residues), clubs, associations, partner organisations, patrons and ambassadors.
As for the external public, different actions will target different groups, namely the population in general, the international, national and regional press, regional institutions, opinion leaders in the sports field and main events promoters (F1
Powerboats, Rhythmic Gymnastics, Volleyball National Championship, Mamamaratona, among others).
Key messages

plementing an efficient and effective plan.
O plano de comunicação da candidatura de “Portimão - Cidade Europeia do
Desporto 2019” será definido em estreita articulação com o tecido associa-

The communication plan for the candidature of Portimão

tivo do concelho, visando a utilização dos canais que estes dispõem, ini-

– European City of Sports 2019 will be designed in a close

ciando-se desta forma a relação de proximidade necessária a uma maior

coordination with the clubs and associations of the Munici-

participação na implementação da estratégia marcada para o cumprimento

pality, using the ways they have and building a proximity re-

do programa de eventos, medidas e ações desenhadas no mesmo.

lationship which is necessary for a major participation on the
implementation of the strategy settled for the events pro-

O presente plano encontra-se, naturalmente, alinhado com a missão, visão

gramme and its measures and actions.

e objetivos estratégicos da candidatura, na medida em que a comunicação, interna e externa, será um fator de otimização do trabalho de toda a

The present plan follows the mission, vision and strategic

organização.

goals of the candidature, since the internal and external communication will be an important factor of the entire structure.

ETAPAS
STAGES

no contexto nacional. O desporto passará a integrar o ADN da identidade do

Bearing in mind the empathetic relationship that we wish to

Município que sairá reforçado à escala europeia;

maintain with every target group, we focus on these following

Numa primeira etapa, com vista à aprovação da candidatura, será realizada

messages:

a contextualização e divulgação da iniciativa junto da comunidade, perspe-

At a first stage which awaits the approval of the candidature,

tivando o seu envolvimento e proximidade desde o início do projeto. Nesta

the initiative will be contextualised and announced to the

. Vamos afirmar Portimão como uma Cidade apaixonada pelo desporto,
competitiva e com espirito de sacrifício em prol da concretização dos seus

. More Sport for All – This candidature represents a new cycle

etapa serão despoletados os primeiros contactos com vista ao estabeleci-

community, looking for its involvement and proximity right

objetivos.

with new concerns, where SPORT is in the priority agenda;

mento de uma rede de apoio à candidatura e será desenvolvido o processo,

from the start. At this stage the first contacts will be made

. This is an engaged candidature because we want everyone

de acordo com as normas indicadas pela ACES Europa, através da conceção

in order to establish a net of support for the candidature and

to debate and build the sports development of the Municipal-

do dossier de candidatura e vídeo promocional, suportes necessários à ava-

the process will follow according to the regulations of ACES

ity. The involvement of the community is fundamental for the

liação da iniciativa.

Europe, including the bid file and a promotional video.

A definição e implementação da estratégia de meios de comunicação /

The definition and implementation of the means of communi-

marketing integrará a segunda etapa desta iniciativa, com uma atualização

cation /marketing strategy will come at the second stage of

e monitorização permanente da programação definida no âmbito de “Porti-

this candidature, when a permanent updating and monitor-

mão – Cidade Europeia do Desporto 2019”.

ing of the programme for “Portimão – European City of Sports

success of the project;
. Only by mobilizing all clubs and associations will we be able
to achieve the recognition of European City of Sports 2019;
. This candidature represents an opportunity to place Portimão in the national context. Sport will be part of the city’s

2019” will take place.

DNA and the Municipality will boost to an European scale;

Na terceira etapa terá lugar a avaliação do trabalho realizado e consequente

. We will spread the idea of Portimão as a city which is pas-

relatório efetuado com base nos indicadores de medida estabelecidos.

sionate about sport, is competitive and is definitely commit-

The third stage will be the evaluation of the work and subsequent report based on the established measure indicators.

ted to attaining its goals.
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PLANO DE MEIOS

PLANNING THE RESOURCES

Imprensa:

Press:

Em consonância com os objetivos indicados serão desenhadas diferentes

According to each goal, different communication actions will

- Assessoria de imprensa (regional, nacional e europeia);

- Press officers (regional, national and European);

ações de comunicação, em função dos públicos-alvo, com recurso a meca-

take place, considering the target audiences, using various

- Press Releases;

- Press releases;

nismos diferenciados no âmbito da publicidade, marketing direto, relações

advertising mechanisms, direct marketing, public relations

- Monitorização Imprensa.

- Press monitoring.

públicas e merchandising.

and merchandising.
Merchandising:

Merchandising:

- Cantil/garrafa de água;

- Water bottle/canteen;

- Pólos;

- Polo shirts;

- T-shirts;

- T-shirts;

- Fitas Porta chave;

- Lanyard keychain holders;

- Chapéus / bonés.

- Hats/Caps.

Marketing Placement:

Marketing placement:

- Ativação da Marca “Portimão - Cidade Europeia do Desporto 2019” no Aqua

- Activation of the brand “Portimão European City of Sports
2019” at Aqua Portimão Shopping Centre, Continente Shopping Centre, LIDL Supermarket and other commercial sites.
- Activation of the brand “Portimão European City of Sports

Identidade Visual:
- Conceção de Mascote;
- Definição de templates a serem usados pelo movimento associativo;
- Assinatura de email personalizada para colaboradores da Autarquia e
Movimento Associativo.
Suportes Digitais (Institucionais + Movimento Associativo):
- Website;
- Email marketing;
- Redes Sociais – facebook / twitter / youtube.
Suportes Áudio visuais:
- Cinemas de Portimão;
- Écrans leds (Municípios de Portimão, Albufeira e Faro).

- Creation of a mascot;
- Definition of templates to be used by clubs and associations;
- Customised email signature for employees of the Municipality, clubs and associations.
Digital media (institutional + clubs and associations):
- Website;
- Email marketing;
- Social networks – facebook / twitter / youtube.

Portimão / Continente / LIDL / outros estabelecimentos comerciais;
- Ativação da Marca “Portimão - Cidade Europeia do Desporto 2019” em
eventos âncora realizados no Município.

Audiovisual media:
- Cinemas of Portimão;
- LED screens (Municipalities of Portimão, Albufeira and Faro).

Grandes Formatos:

Big formats:

- Outdoors;

- Outdoors;

- Mupis;

- Mupis;

- Pendões;
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Visual identity:

- Pole banners;

- Décor de Rotunda;

- Decoration of roundabout;

- Décor Área Desportiva da Praia da Rocha;

- Decoration of Praia da Rocha Sports Area;

- Décor Viaturas do desporto;

- Decoration of sports vehicles;

- Sinalética nos equipamentos desportivos.

- Signs on sports equipment.

2019” at main events of the Municipality.
Calendarização:
Scheduling:
ETAPA 1 – PREPARAÇÃO DA CANDIDATURA - ATÉ 30 DE OUTUBRO 2017:
- Conferência de Imprensa sobre a aceitação por parte da ACES da candidatura de Portimão à distinção de Cidade Europeia do Desporto;
- Produção das peças necessárias à avaliação da Candidatura de “Portimão
– Cidade Europeia do Desporto 2019”;
- Definição da Identidade Visual da Candidatura e disseminação da mesma
junto da comunidade;

STAGE 1 – PREPARATION OF THE CANDIDATURE – UNTIL OCTOBER
30TH 2017:
- Press conference about the acceptance of the candidature
of Portimão to European City of Sports by ACES;
- Production of the necessary pieces for the evaluation of the
candidature of “Portimão – European City of Sports 2019”;
- Definition of the visual identity of the candidature and its
communication to the community.
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ETAPA 2 – APROVAÇÃO DA CANDIDATURA - JANEIRO DE 2018:

STAGE 2 – ACCEPTANCE OF THE CANDIDATURE – JANUARY 2018
- Public explanation of the logo;

- Explicação Pública do Logotipo criado;

- Presentation of the working team, the partners and ambas-

- Apresentação da equipa de trabalho, dos parceiros e embaixadores da

sadors of the candidature;

Candidatura;

- Activation of the digital media – website and social net-

- Ativação dos suportes digitais – Website e Redes Sociais;

works;

- Ativação da marca “Portimão - Cidade Europeia do Desporto 2019” nos

- Activation of the brand “Portimão – European City of Sports

equipamentos desportivos do Município;

2019” on sports equipment of the Municipality;

- Campanhas de promoção da iniciativa;

- Campaigns for the promotion of this initiative;

- Assessoria de imprensa.

- Press offices

ETAPA 3 – “PORTIMÃO - CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 2019”:

STAGE 3 – “PORTIMÃO – EUROPEAN CITY OF SPORTS 2019”:

- Cerimónia de Abertura;

- Opening Ceremony;

- Dinamização dos canais digitais criados para divulgar o programa da can-

- Increase the use of the digital channels created to an-

didatura;

nounce the programme of candidature;

- Divulgação específica dos eventos/ações/iniciativas previstas;

- Specific disclosure of the foreseen events/actions/initia-

- Cerimónia de Encerramento.

tives;

Entrega da placa oficial que assinala a candidatura do Município a Cidade Europeia do Desporto 2019

Certificados entregues aos Clubes Desportivos do Concelho

Delivery of the plate that represents the candidature of the Municipality of Portimão for European City of Sports 2019

Certificates delivered to Municipal Sports Clubs and Associations

- Closing Ceremony.
ETAPA 4 – 2019:
-Avaliações trimestrais do programa.

STAGE 4 – 2019:
- Quarterly evaluations of the programme.

Avaliação de Impacto

Impact evaluation

A avaliação do impacto da candidatura será efetuado tendo por base o

The base of the impact evaluation of the candidature will be

cruzamento entre mecanismos de acompanhamento que permitam aferir

the intersection of numbers about the implementation of

números acerca da implementação do programa de eventos, iniciativas e

the actions, initiatives and events programme, as well as the

medidas previstas, assim como a respetiva participação do movimento as-

participation of clubs, associations and athletes and other

sociativo e atletas, com marcadores de resultado como a participação da

markers such as the participation of the community, visitors

comunidade, visitantes e turistas, dos dados estatísticos dos canais digi-

and tourists, the statistic data on digital channels (website,

tais (website, redes sociais e email marketing) e clipping realizado acerca

social networks and email marketing) and the clipping about

da candidatura.

the candidature.

A entidade responsável e intervenientes no plano de comunicação são a Câ-

Responsible people and participants in the communication

mara Municipal de Portimão – Divisão de Informação, Comunicação e Marca

plan will be the Municipality of Portimão – Department for In-

e Movimento Associativo do Município.

formation, Communication and Brand, and the clubs and associations of the Municipality.
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PROJETOS

PROJECTS

CONTINUIDADE
DE PROJETOS

CONTINUING

Portimão pode considerar-se já um Concelho contemporâneo dado que a

Portimão can consider itself a contemporary Municipality

população suburbana é o dobro da população urbana. Hoje, trabalha-se e

since the suburban population is twice the urban population.

estuda-se muito em Portimão e vive-se fora do Concelho. Este facto levou

Nowadays many people study and work in Portimão and live

a um forte investimento na infraestruturação do território que serve vias de

outside. This led to a strong investment on the territory infra-

comunicação mas também de apoio ao consumismo e obviamente à prática

structure that is used for communication and also consumer-

desportiva. É natural que se note a sobrelotação de alguns equipamentos

ism and sports practice. It is only natural that some facilities

em detrimento de outros que servem modalidades com menos atletas ou

are overcrowded while others are used by fewer athletes. The

com baixa expressão. Compete ao Estado o estímulo e o apoio não a criação

State must stimulate and support but not monopolize the

e a monopolização da prática desportiva para todos. Assim, é importan-

sports for all practice. Therefore we must embrace what we

te que se olhe para o que existe e que a aposta seja efetivamente feita no

have and invest in what we really want for our Municipality in-

que queremos para o nosso Concelho, para a nossa massa desportiva e não

stead of watching and copying what others do. We don’t want

para aquilo que os outros têm e desenvolvem. Não queremos de todo ter um

to copy our neighbours. Instead we wish to let pure air, nature

“quintal” igual ao do vizinho, mas tão-somente ser abrangentes o suficiente

and green spaces be an important starting point for physi-

para que o ar livre, a natureza e os espaços verdes sejam um ponto impor-

cal activity because in a Municipality like ours the climate is

tante de início de atividade física, pois num Concelho como o nosso, o clima

a big allied. Walking routes for walking and running, cycling

é um dos nossos principais aliados. Percursos pedestres para caminhadas

routes and small parks for autonomous muscular exercise will

e corridas, ciclovias e pequenos parques de exercício muscular autónomos

continue to be our bet for a next future. A sign of this policy

serão o contínuo da aposta para o futuro próximo. Sinal desta política são

are the riverside areas of Praia da Rocha and Alvor where the

as zonas ribeirinhas de Portimão e Alvor e os passadiços da Praia da Rocha

extension and surrounding areas are synonymous of quality

e Alvor cuja extensão e zonas envolventes são o sinónimo de qualidade de

of life, health and wellbeing.

PROJECTS

Projeto Férias Desportivas

Sporting Holidays Project

vida, saúde e bem-estar.
As European City of Sports, the Municipality will continue to
Enquanto Cidade Europeia do Desporto, o Concelho de Portimão pretende

promote sports practice for people of any age or condition,

continuar a fomentar a prática desportiva continuada para todos os habi-

regardless of physical, motor or intellectual handicaps or any

tantes do Concelho e eventualmente de Concelhos limítrofes, dentro das

other problems, living in our Municipality or maybe in nearby

suas diferentes faixas etárias e/ou limitações físicas, motoras, cognitivas

cities. It will continue to persuade people to establish their

ou outras. Pretende continuar a motivar os praticantes para que não deixem

objectives, keep the willingness to achieve and never give up

de estabelecer objetivos, para que mantenham a vontade de conseguir e

overcoming their goals every day, in order to enjoy exercise

que não desistam de superar-se, todos os dias um pouco mais, assim como

fully and see it as a way of achieving health and wellbeing

desfrutem do exercício físico e que o encarem como algo essencial para
uma vida plena com saúde e bem-estar.

Some projects like the Get Moving and the Sporting Summer
Holidays project for children and teenagers, the programme
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Vários projetos como o Projeto “Põe-te a Mexer”, o Projeto “Férias Despor-

Exercise and Health and the 8 parks for casual outdoor sport

tivas” para crianças e jovens, o Programa “Exercício e Saúde”, os 8 Parques

Vitavó for older adults or the project Praia da Rocha Sports

Projeto “Vitavó” para a população sénior e idosa, e o Projeto “Área Despor-

Area for children, teenagers and adults of any age, including

tiva da Praia da Rocha” para crianças, jovens e adultos de qualquer idade,

visitors are some examples of the way the Municipality offers

incluindo visitantes, são alguns exemplos de como o Município se preocu-

diversity in sports, teaches citizenship values, fair play and

pa com a diversidade da oferta desportiva, com a aprendizagem de valores

educates for a healthy life, as well as the sense of community
109

como a cidadania, o fair play e a educação para a saúde e de como em Por-

Portimão establishes with anyone practising sport in our city.

timão se cultiva um grande espírito de união entre todos os praticantes de

All of these projects are being developed for years and will

desporto. Todos estes projetos têm anos e obviamente serão mantidos em

surely continue until 2019 and in the years to come.

funcionamento não só até 2019 como por mais anos.
The five main objectives of ACES Europe will always be imA cidade de Portimão terá sempre em conta os cinco objetivos fundamen-

portant for Portimão. Enjoyment in exercise, willingness to

tais da ACES Europe pois já os cultivava e continuará a fazê-lo. Ao ser re-

achieve, sense of community, learning fair play and improve-

conhecida como Cidade Europeia do Desporto, Portimão pretende ser um

ment of health are goals that we always considered impor-

exemplo de boas práticas desportivas. Uma referência que incite cada vez

tant when developing sports plans for our city and we will

mais habitantes e visitantes do Concelho a praticar desporto regularmente

keep them in mind in the future. By being awarded as a Eu-

e partindo de uma iniciativa local, conseguir transmitir esses valores a um

ropean City of Sports, Portimão wishes to be an example of

nível nacional e internacional.

good sporting experiences and a reference that influences increasingly more inhabitants and visitors of our Municipality to

A situação geográfica de Portimão é privilegiada. O clima e as condições

practise sports regularly and from a local initiative to spread

naturais potenciam fortemente a atividade física e desportiva informal e de

these values to a national and international extent.

ar livre, pelo que, ao visitar a cidade se pode sentir o seu pulsar ativo e de
bem com a vida. Um pouco por todo o Concelho se encontram habitantes ou

Portimão has a geographical privileged location. Our climate

visitantes que desfrutam da paisagem e do clima agradável que se faz sentir

and natural conditions strongly influence outdoor and infor-

durante quase todo o ano, fazendo uma boa caminhada ou corrida junto à

mal sport and physical activity, so when people visit the city

praia, pelos passadiços ou pelos percursos pedestres, na Área Desportiva da

they can feel its active pulse and positive feelings. Mostly eve-

Praia da Rocha ou na Marginal da Praia da Rocha. A prática de desporto in-

rywhere around our Municipality people can find inhabitants

formal continuará sempre a ser incentivada pelo Município de Portimão, uma

or tourists jogging, running, going for a nice walk or riding a

vez que é através desta prática que se podem explorar as lindas paisagens

bike, next to the beach, through wooden footbridges or ex-

da região.

ploring walking routes, in the Praia da Rocha Sports Area or in
the Avenue of Praia da Rocha. The practice of informal physi-

De acordo com as estatísticas, prevê-se um forte crescimento populacional

cal activities will always continue to be encouraged by the

para todo o Algarve (79%) e o Concelho de Portimão destaca-se como um

Municipality of Portimão since these activities are a unique

dos que mais poderá crescer - 94% até 2031. (Censos, 2011)

way of exploring the beautiful landscapes of the region.

Segundo os dados recolhidos para o Plano Estratégico de Desenvolvimento

According to statistics there will be a strong population

Desportivo, cerca de 34% dos habitantes do Concelho de Portimão, ou seja,

growth in the entire region of the Algarve (79%) and the

cerca de 18.909, dizem praticar uma atividade desportiva com regularidade.

Municipality of Portimão is one of the places where it will be

Um número que está acima da procura desportiva nacional. Como Cidade

more intensively felt with a percentage of 94% growth until

Europeia do Desporto 2019, Portimão pretende conseguir fazer crescer esta

2031. (Statistics from 2011).

percentagem, cada vez mais.
The last data collected for the Sport Development Strategic
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Nos próximos anos, o Município de Portimão pretende continuar a fomentar
a prática desportiva dos seus habitantes e visitantes, assim como continuar
a apoiar os seus associados da forma como tem feito até agora. As instalações desportivas do Município continuarão ao dispor de todos aqueles que
de forma organizada e ponderando os critérios de qualidade, diversidade,
inclusão, pioneirismo e investimento relevantes para o Concelho de Portimão, procurem o seu apoio. Da mesma forma continuaremos a disponibilizar
transporte, apoio humano e logístico e apoio financeiro, nomeadamente na
participação em provas internacionais, assim como na promoção de ações
de formação para dirigentes desportivos.

Plan show that 34% of the inhabitants of the Municipality

Por outro lado, temos a certeza de podermos continuar as parcerias com as
Federações Desportivas que mais atletas movimentam, como a de Ginástica e Basquetebol, para organização de eventos nacionais ou internacionais
como as Festas Nacionais do Basquetebol e a Taça do Mundo / Torneio In-

so far. All sports facilities of the Municipality will continue to

of Portimão, which means 18.909 people, claim to practise a
sporting activity on a regular basis. This number is above the
national average and if Portimão is awarded with the recognition of European City of Sports 2019, this percentage will surely
keep rising as intended.
In the next years the Municipality of Portimão will continue to
promote sports practice for all its inhabitants and visitors and
will continue to support its associates the way it has done
be at the disposal of anyone, who in an organised way and
considering the criteria for diversity, inclusion, innovation and
investment relevant for the Municipality, seeks for its support.

Projeto Férias com Dança - Casa das Artes

Dancing Holidays Project

ternacional de Portimão em Ginástica Rítmica. Com grande impacto tam-

We will also continue to grant transportation, human and lo-

bém, podemos congratular-nos em voltarmos a receber um Grande Prémio

gistic support and financial support, namely on international

de F1 em Motonáutica, paralelamente aos inúmeros eventos internacionais

competitions and also promoting short training courses for

que o Autódromo internacional do Algarve recebe, como o European Le Mans

sports managers.

Series ou o Mundial de Superbikes. São eventos onde a vontade de viajar e

de desporto de recreação e formação/competição, mas por outro, chegar

On the other hand we are sure to continue having partnerships with the Sports Federations with more athletes, such
as the Gymnastics and Basketball ones, to organize national
or international events like the Basketball Meetings and the
Rhythmic Gymnastics International Tournament and World
Cup. We are also very glad to welcome back the F1 Powerboat
Grand Prix, an event of big impact, together with the countless international events held in the Algarve International
Racing Circuit like the European Le Mans Series or the Superbikes World Championship. These events make people want
to visit Portimão as well as we want to applaud and welcome
them. Also very important are the Beach Volleyball Camps or
the Summer Boogie that annually receive hundreds of beach
volleyball or parachuting athletes respectively. This is our
path for the years to come. To continue hosting these and

às famílias com desporto de saúde e bem-estar, visando a sensibilização

many other sporting events that make Portimão glow.

visitar Portimão é tão grande como a vontade de receber e aplaudir. Não
menos importante são os Beach Volleyball Camps ou o Summer Boogie que
recebem respetivamente e anualmente centenas de praticantes de voleibol
de praia ou paraquedismo. É com esta perspetiva que nos próximos anos
prevemos dar continuidade a estes e a muitos outros eventos se consolidem
e brilhem em Portimão.
O Concelho aposta essencialmente na dinâmica do movimento associativo
que por sua vez dinamiza atividades e eventos para a população em geral, ou por outro lado, em atividades que representam a competitividade da
sua modalidade e ações formativas que abranjam dirigentes e técnicos. É
desta forma que pretendemos continuar ligados à população praticante, ou
seja, por um lado às crianças e jovens em idade escolar e com uma visão

para as recomendações internacionais e apontando as soluções e formas
para as cumprir.
Para além dos programas e projetos já mencionados, os eventos ultrapassam as três centenas, e é com mais algumas dezenas que pretendemos
contar para termos um ano de Cidade Europeia do Desporto dinâmico, alegre
e sobretudo que represente a curto e médio prazo um importante impulso
no número de praticantes de atividade física e desporto no Concelho de Portimão bem como em mais conhecimento técnico e científico nos quadros
de treinadores e dirigentes atuais.

The Municipality bets on the dynamics of the clubs and associations, which foster activities and events for the population
in general or activities that represent the competitiveness of
their sport and training sessions for managers and technicians.
This is how we wish to be connected to the population that
practises sport. On the one hand providing children and teenagers with a recreational and training/competition dimension and, on the other hand, providing families with sport and
wellbeing, taking into consideration the international guidelines and thinking of ways to accomplish them.
111

Contudo, existem eventos que dependem anualmente da renovação de pro-

Besides the programmes and projects we have already men-

tocolos e contratos programa. Por isso, e por uma questão de respeito e

tioned, the events are over three hundred. For the year 2019

consideração institucional não devem ser assumidos como nossos. Mas or-

when Portimão may be European City of Sports we count on

gulhamo-nos de sermos reconhecidos não só por órgãos federativos vários,

even more events that will make our city a dynamic and joyful

mas sobretudo pelos milhares de atletas que visitam e se deslocam a Por-

place to practise sport. Also very important is that this year

timão para competir ou apenas praticar a sua atividade desportiva favorita,

may give us the opportunity to increase the number of peo-

em contexto de competição, recreação ou apenas lazer, e, desejam voltar

ple practising sport in our city, as well as more technical and

nos anos seguintes.

scientific knowledge in the boards of coaches and managers.

PROJETOS

PROJECTS

NOVAS
AÇÕES

NEW
ACTIONS

assume them as ours. We are proud though to be recognised

Portimão tem vindo a afirmar-se como cidade ativa e saudável, facilitan-

Portimão has been assuming the role of an active and healthy

not only by several federations but also by thousands of ath-

do o acesso a uma prática desportiva diversificada, independentemente de

city that enables the access to a diverse sports practice,

letes who visit and come to Portimão to practise their favour-

horários e enquadramento. A cidade é dotada de espaços aptos para uma

regardless of time schedules and frameworks. The city has

ite sport in a competition, for recreation or just entertainment

utilização polivalente que estimula as atividades lúdico-desportivas infor-

multipurpose places for informal sports practice. The clubs

and always wish to come back.

mais. As associações e os clubes da cidade são parceiros fundamentais da

and associations of the city are fundamental partners of the

autarquia, e por vezes, só eles, contribuem para um melhor aproveitamento

Municipality and sometimes they solely contribute to use

Campeonato Nacional de Voleibol de Praia – Área Desportiva da Praia da Rocha

de recursos para a dinamização da prática desportiva, junto da população,

resources that can boost sports practice of the population,

National Beach Volleyball Tournament. Praia da Rocha Sports Area

sobretudo a mais jovem. Em parceria com associações, clubes e outros

especially the younger. Together with clubs and associations

parceiros privados, pretendemos reforçar esta posição e incentivar a uma

and other private partners we wish to strengthen this posi-

prática desportiva mais consistente dada a sua importante função na for-

tion and encourage people to practise sport more conscien-

mação cívica e humana, na sua qualidade de vida e saúde.

tiously because of its importance for human and civil educa-

Yet, there are still events that depend annually on the renovation of protocols and programme contracts. Therefore, as a
question of respect and institutional consideration we can´t

tion, quality of life and health.
Assim, é sem dúvida necessário continuar a sensibilizar a nossa população
para o facto de que hoje, a prática desportiva é mais do que competir, ga-

There’s no doubt we need to keep educating our population

nhar ou perder. É fundamentalmente um pilar importante no crescimento e

into thinking that the most important thing is to practise

desenvolvimento humano, é um sinal vital no quadro da saúde de todos nós

sport rather than competing, winning or losing. It is basically

e sobretudo, um pilar importante do desenvolvimento económico e social

an important foundation of the human growth and develop-

de um Concelho, de uma Região, de um País.

ment and a vital sign for what concerns health. It is also vital
for the social and economical development of a Municipality,

Consideramos a Candidatura a Cidade Europeia do Desporto em 2019, com

a region or a country.

o slogan “Portimão, Mais Desporto para Todos”, uma oportunidade para
criarmos novas sinergias para um mais consistente desenvolvimento do

The candidature for European City of Sports 2019 and the slo-

programa de promoção das atividades físicas e desportivas, na ótica do

gan “Portimão, More Sport for All” are an opportunity to cre-

Desporto para Todos, em articulação com clubes, associações, Juntas de

ate new synergies for a more consistent development of the

Freguesia e sistema nacional de saúde.

programme of promotion of sport and physical activity in the
perspective of Sport for All, together with clubs, associations,

Por outro lado, pretendem-se reforçar as linhas de promoção de uma po-

Parish Councils and the national health system.

lítica desportiva para a competição, o lazer e a vida ativa, que integre, nomeadamente, formas e processos públicos de atribuição de apoios, cor-

We also wish to reinforce the outlines that promote a sports

responsabilização dos clubes e associações, acompanhamento e avaliação

policy for competition, entertainment and an active life, which

dos projetos aprovados no âmbito de contratos-programa, destacando os

include the attribution of support, joint responsibility of clubs

melhores exemplos em ações orientadas para escolas e outros clubes.

and associations and monitoring and evaluation of projects

Como cidade virada para o rio/ria e para o mar, visualizamos como necessário o fomento da componente náutica desportiva, mediando a criação de
protocolos entre escolas e clubes, nas modalidades de vela ligeira, remo,
windsurf, surf, mergulho, canoagem, etc., aproveitando e valorizando, assim, os recursos naturais e logísticos existentes, nomeadamente em Portimão e Alvor.
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approved within the programme contracts, emphasising the
best examples targeted at schools and other clubs.
As a city by the river and the sea we envision the need to foster water sports by creating protocols between schools and
clubs in sports like sailing, rowing, windsurf, diving, canoeing,
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Ciclovia – Zona Ribeirinha de Portimão
Cycling Route – Portimão Riverside Area

Por fim, e não menos importante, dar continuidade ao reforço e requalificação de pequenas infraestruturas desportivas de rua ou de bairro que esti-

etc , promoting the natural and logistic resources, namely in
Portimão and Alvor.

mule a prática desportiva informal, entre vizinhos, amigos e famílias.
Já em curso em várias instalações desportivas temos procurado desenvolver programas e horários que permitam a prática dos filhos, dos pais e dos
avós e é nesta perspetiva que pretendemos aumentar significativamente o
número de munícipes em atividades físicas regulares, sejam elas em contexto de sala de exercício ou em atividades aquáticas ou mesmo ao ar livre.
Temos acompanhado com alguma satisfação a integração da promoção da
atividade física no Sistema Nacional de Saúde de modo a combater o quarto
fator de risco de morte em todo o mundo, a inatividade física. Por isso, as

a oferta a populações especiais e cujos cuidados de saúde mereçam uma
atenção diferente.
Nessa perspetiva, a criação de classes que integrem patologias como a diabetes ou a hipertensão arterial pode ser uma realidade já em 2018. Contudo,
a unificação entre a saúde e a atividade física é vista como fundamental, de
modo a permitir o acesso gratuito ou a preços simbólicos a um segmento
ainda bastante esquecido.
Conforme mencionado, os projetos de ocupação de tempos livres são gratuitos ou têm inscrições com reduções para as famílias que inscrevem dois

In several sports facilities we have tried to develop programmes and time schedules that allow families (children,
parents and grandparents) to practise sport. Our wish is to
have a significant increase in the number of people practising
sport regularly whether it is in a pavilion, doing water sports
or in an informal sport practice.

tiva daqueles que dificilmente, e por questões de debilidade social e econó-

We are happy to see how physical activity has been integrating the National Health System in order to fight the fourth biggest cause of death in the whole world – physical inactivity.
Thus, the strategies that have been in course since 2015 are
very legitimate and we will keep working with local and regional health agents in order to expand this offer to people
that require a special health care treatment.
Bearing this in mind, the creation of classes that integrate
people with diabetes or high blood pressure may be a reality
already in 2018. However, it is fundamental to merge health
and physical activity and allow free access or charge symbolic
prices to a sector that has been quite left out.

como pessoas cuja oportunidade permitiu formar cidadãos com capacidade
para ajudar outros jovens e portanto a sociedade onde cresceu.
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nicípio, consoante a deficiência em causa. Somos um Concelho inclusivo e
é nessa base que o desporto adaptado crescerá.Acima de tudo, Portimão
pretende ser um exemplo de boas práticas desportivas. Um exemplo que
inspire outras cidades do Algarve e do país a desenvolver o mesmo tipo de
esforços a que agora nos propomos. Foi com orgulho que, em 2013, vimos
Guimarães ser a primeira cidade portuguesa reconhecida como Cidade Europeia do Desporto e com mais alegria ainda vimos, em 2015, a cidade de
Loulé tornar-se a primeira cidade algarvia, reconhecida como Cidade Europeia do Desporto. Da mesma forma que estas e outras cidades foram insnacional e internacional, uma inspiração e um reflexo dos resultados de um
trabalho consistente, árduo e perseverante.
O desafio que se coloca a Portimão, a Portugal, à Europa e a todo o mundo
é o “Desporto para Todos”. O Município de Portimão tem apostado numa
política desportiva, centralizada na democratização da prática desportiva
a todos os cidadãos, sendo prova disso os diversos programas municipais
de promoção da atividade física, que englobam todas as camadas e sectores da população desde os mais novos aos mais idosos, não esquecendo a
população ativa. Pretende-se, com esta candidatura, reforçar a importância
do desporto em todas as suas facetas e tornar Portimão o reflexo de uma
região e de um país que valoriza a prática desportiva como um meio de conseguir uma cidade saudável.

As mentioned before the spare time occupation projects are
free or have reductions for families that enrol two or more
children, which is a very good help.

mica, participariam na prática desportiva. Por vezes, vemos alguns desses
jovens a destacarem-se mais tarde, não só como atletas, mas também

escolas e instituições onde se possa apresentar a oferta desportiva do Mu-

piradoras para nós, assim queremos vir a ser para outras cidades a nível

ou mais filhos, pelo que representam sempre um grande apoio.
Também o movimento associativo colabora ativamente na inclusão despor-

para a nível do desporto se conseguir estabelecer uma oferta mais vasta
e mais consistente. Foram feitos contactos no sentido de marcar visitas a

Finally but not less important is to continue the upgrading of
small sports facilities in streets or neighbourhoods that encourage informal sport practice among neighbours, friends
and families.

estratégias em curso já desde 2015 são válidas e continuaremos a trabalhar
com as entidades de saúde regionais e locais, de modo a podermos ampliar

Está a ser efetuado um levantamento do número de jovens com deficiência,

Como forma de contribuir para o trabalho da ACES, Portimão disponibilizar-se-á para apoiar qualquer outra cidade que deseje candidatar-se a Cidade
Europeia do Desporto. Procuraremos replicar bons exemplos e transmitir

The clubs and associations also cooperate actively in the inclusion of those who for social or economical reasons would
hardly participate in sport activities. Some of those young

boas práticas, tentando disseminar, também a nível nacional, o desejo de
conseguir “Mais Desporto para Todos!”

people often become athletes or citizens with the ability to
help other people and the society that watched them grow.
An inventory of the number of young people bearing disabilities is being made, in order to be possible to establish a more
diverse and consistent sport offer for them. Contacts have
already been made with schools and institutions in order to
schedule visits where the municipal sports offer can be presented, according to a specific disability. We are an inclusive
Municipality and that’s why adapted sport will surely grow.
Above all, Portimão wishes to be an example of good sports
practice. An example that inspires other cities of the Algarve
and Portugal to develop the same kind of efforts we are now.
In 2013 we were proud to see the Portuguese city of Guimarães being the first Portuguese European City of Sport and we
were even more proud to see the same award given to the
city of Loulé, the first city of the Algarve with such an award.
The way these cities were inspiring to us, so we want to be for
others in Portugal or for any other country. We wish to be an
inspiration and the result of a consistent and persistent hard
work.
The challenge Portimão, Portugal, Europe and the world faces
is “Sport for All”. The sports policies of Portimão are focused
on opportunities for every citizen to practise sport. Our offers
and sport programmes cover any age group and people in any
condition. With this application for the award of the European
City of Sports, we wish to enhance the importance of sport
in all its aspects and make Portimão an even more sportingly
active healthy city.
As a way of contributing to the work of ACES Portugal, the Municipality of Portimão will always support any other candidate
city for European City of Sports. We wish to spread good and
positive examples and we will give our best to make sport a
lifestyle at a national and global scale and fulfil our goal “More
Sport for All”.
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CANDIDATA
CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO
Candidate

European City of Sports
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ANEXO I
APPENDIX I

DISTRIBUIÇÃO DA PROPRIEDADE DOS
EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS POR
TIPOLOGIA

PISCINAS AR LIVRE
PISCINAS COBERTAS
SALAS DESPORTO
PAVILHÕES
CAMPOS POLIDESPORTIVOS
PEQUENOS CAMPOS
PISTAS ATLETISMO
GRANDES CAMPOS

DISTRIBUTION
OF SPORTS FACILITIES

OUTDOOR SWIMMING POOLS
INDOOR SWIMMING POOLS
SPORTS HALLS
PAVILIONS
MULTIPURPOSE FIELDS
SMALL FIELDS
ATHLETICS TRACKS
BIG FIELDS
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Lista pormenorizada das infraestruturas/instalações desportivas:

Detailed list of sports facilities:

Equipamentos desportivos existentes na Freguesia de Portimão

Sports Facilities in the Parish Council of Portimão

EQUIPAMENTO

TIPO DE EQUIPAMENTO

DEFINIÇÃO

FACILITY

TYPE

ACADEMIA DE TIRO DA ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE PORTUGAL

Especializado

ÁREA DESPORTIVA DA PRAIA DA ROCHA

DEFINITION

Salas de Desporto

Sala de Tiro c/Armas de Fogo

SHOOTING ACADEMY OF THE PORTUGUESE SHOOTING ASSOCIATION

Specialised sports facility

Sports halls

Hall for shooting sports

Especializado

Pequenos Campos

Campo de Basquetebol

PRAIA DA ROCHA SPORTS AREA

Specialised sports facility

Small fields

Basketball field

ÁREA DESPORTIVA DA PRAIA DA ROCHA

Especializado

Pequenos Campos

Campo de Futebol de Praia (Amovível)

PRAIA DA ROCHA SPORTS AREA

Specialised sports facility

Small fields

Beach Football field (portable)

ÁREA DESPORTIVA DA PRAIA DA ROCHA

Especializado

Pequenos Campos

Campo de Voleibol de Praia (x3) (Amovível)

PRAIA DA ROCHA SPORTS AREA

Specialised sports facility

Small fields

Beach Voleyball field (x3) (portable)

ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE BOXE DE PORTIMÃO - ADEBP

Especializado

Salas de Desporto

Sala de Desporto

BOXING SCHOOL ASSOCIATION OF PORTIMÃO - ADEBP

Specialised sports facility

Sports halls

Sports hall

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PORTIMÃO

Base Recreativo

Salas de Desporto

Sala de Desporto

VOLUNTEER FIREFIGHTER HUMANITARIAN ASSOCIATION OF PORTIMÃO

Recreational core facility

Sports halls

Sports hall

CAMPO DESPORTIVO DO GRUPO DE PETANCA DE PORTIMÃO

Base Formativo

Pequenos Campos

Campo de Jogos

SPORTS FIELD OF THE PETANQUE GROUP OF PORTIMÃO

Training core facility

Small fields

Playing field

CASA DAS ARTES DE PORTIMÃO

Base Formativo

Pequenos Campos

Campo Polidesportivo

HOUSE OF ARTS OF PORTIMÃO

Training core facility

Small fields

Multipurpose field

CASA DAS ARTES DE PORTIMÃO

Base Formativo

Salas de Desporto

Sala de Desporto

HOUSE OF ARTS OF PORTIMÃO

Training core facility

Sports halls

Sports hall

CENTRO ESCOLAR DO PONTAL

Base Recreativo

Salas de Desporto

Sala de Desporto

SCHOOL CENTRE OF PONTAL

Recreational core facility

Sports halls

Sports hall

CENTRO HÍPICO BELMONTE

Especializado

Grandes Campos

Campo de Provas (x2)

EQUESTRIAN CENTRE OF BELMONTE

Specialised sports facility

Big fields

Competition field (x2)

CENTRO HÍPICO BELMONTE

Especializado

Grandes Campos

Picadeiro Coberto

EQUESTRIAN CENTRE OF BELMONTE

Specialised sports facility

Big fields

Indoor Arena

CLUBE DE TAEKWONDO DE PORTIMÃO

Especializado

Salas de Desporto

Sala de Desporto

TAEKWONDO CLUB OF PORTIMÃO

Specialised sports facility

Sports halls

Sports hall

CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO DA PEDRA MOURINHA

Base Formativo

Pavilhões

Pavilhão

SPORT AND RECREATION CLUB OF PEDRA MOURINHA

Training core facility

Pavilions

Pavilion

CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO DA PEDRA MOURINHA

Base Formativo

Salas de Desporto

Sala de Desporto

SPORT AND RECREATION CLUB OF PEDRA MOURINHA

Training core facility

Sports halls

Sports hall

CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO DA PEDRA MOURINHA

Base Formativo

Salas de Desporto

Sala de Desporto

SPORT AND RECREATION CLUB OF PEDRA MOURINHA

Training core facility

Sports halls

Sports hall

COMPLEXO MUNICIPAL DE TÉNIS DE PORTIMÃO

Base Formativo

Pequenos Campos

Campo de Treinos (Bate-bolas)

MUNICIPAL TENNIS COMPLEX OF PORTIMÃO

Training core facility

Small fields

Training court

COMPLEXO MUNICIPAL DE TÉNIS DE PORTIMÃO

Base Formativo

Pequenos Campos

Campos de Ténis (x7)

MUNICIPAL TENNIS COMPLEX OF PORTIMÃO

Training core facility

Small fields

Tennis court (x7)

ESCOLA EB 1 MAJOR DAVID NETO

Base Recreativo

Pequenos Campos

Campo de Jogos

BASIC SCHOOL EB 1 MAJOR DAVID NETO

Recreational core facility

Small fields

Playing field

ESCOLA EB 1 MAJOR DAVID NETO

Base Recreativo

Salas de Desporto

Sala de Desporto

BASIC SCHOOL EB 1 MAJOR DAVID NETO

Recreational core facility

Sports halls

Sports hall

ESCOLA EB 1+ JI DA COCA-MARAVILHA

Base Recreativo

Pequenos Campos

Campo de Jogos

BASIC SCHOOL EB 1+ JI DA COCA-MARAVILHA

Recreational core facility

Small fields

Playing field

ESCOLA EB 1+ JI DA COCA-MARAVILHA

Base Recreativo

Salas de Desporto

Sala de Desporto (x2)

BASIC SCHOOL EB 1+ JI DA COCA-MARAVILHA

Recreational core facility

Sports halls

Sports hall (x2)

ESCOLA EB 1+JI DA PEDRA MOURINHA

Base Recreativo

Pequenos Campos

Campo de Jogos

BASIC SCHOOL EB 1+JI DA PEDRA MOURINHA

Recreational core facility

Small fields

Playing field

ESCOLA EB 1DO CHÃO DAS DONAS

Base Recreativo

Pequenos Campos

Campo de Jogos

BASIC SCHOOL EB 1 DO CHÃO DAS DONAS

Recreational core facility

Small fields

Playing field

ESCOLA EB 2,3 D. MARTINHO CASTELO BRANCO

Base Formativo

Pequenos Campos

Campo de Jogos (x7)

BASIC SCHOOL EB 2,3 D. MARTINHO CASTELO BRANCO

Training core facility

Small fields

Playing field (x7)

ESCOLA EB 2,3 D. MARTINHO CASTELO BRANCO

Base Formativo

Pavilhões

Pavilhão

BASIC SCHOOL EB 2,3 D. MARTINHO CASTELO BRANCO

Training core facility

Pavilions

Pavilion

ESCOLA EB 2,3 D. MARTINHO CASTELO BRANCO

Base Formativo

Pequenos Campos

Pista de Atletismo

BASIC SCHOOL EB 2,3 D. MARTINHO CASTELO BRANCO

Training core facility

Small fields

Athletics track

ESCOLA EB 2,3 ENG.º NUNO MERGULHÃO

Base Formativo

Pequenos Campos

Campo de Jogos

BASIC SCHOOL EB 2,3 ENG.º NUNO MERGULHÃO

Training core facility

Small fields

Playing field

ESCOLA EB 2,3 ENG.º NUNO MERGULHÃO

Base Formativo

Pavilhões

Pavilhão

BASIC SCHOOL EB 2,3 ENG.º NUNO MERGULHÃO

Training core facility

Pavilions

Pavilion

ESCOLA EB 2,3 ENG.º NUNO MERGULHÃO

Base Formativo

Salas de Desporto

Sala de Desporto

BASIC SCHOOL EB 2,3 ENG.º NUNO MERGULHÃO

Training core facility

Sports halls

Sports hall

ESCOLA EB 2,3 JÚDICE FIALHO

Base Formativo

Pequenos Campos

Campo de Jogos

BASIC SCHOOL EB 2,3 JÚDICE FIALHO

Training core facility

Small fields

Playing field

ESCOLA EB 2,3 JÚDICE FIALHO

Base Formativo

Pavilhões

Pavilhão

BASIC SCHOOL EB 2,3 JÚDICE FIALHO

Training core facility

Pavilions

Pavilion

ESCOLA EB 2,3 JÚDICE FIALHO

Base Formativo

Salas de Desporto

Sala de Desporto

BASIC SCHOOL EB 2,3 JÚDICE FIALHO

Training core facility

Sports halls

Sports hall

ESCOLA EB 2,3 PROF. JOSÉ BUÍSEL

Base Formativo

Pequenos Campos

Campo de Jogos

BASIC SCHOOL EB 2,3 PROF. JOSÉ BUÍSEL

Training core facility

Small fields

Playing field

ESCOLA EB 2,3 PROF. JOSÉ BUÍSEL

Base Formativo

Pavilhões

Pavilhão

BASIC SCHOOL EB 2,3 PROF. JOSÉ BUÍSEL

Training core facility

Pavilions

Pavilion
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ESCOLA EB 2,3 PROF. JOSÉ BUÍSEL

Base Formativo

Salas de Desporto

Sala de Desporto

BASIC SCHOOL EB 2,3 PROF. JOSÉ BUÍSEL

Training core facility

Sports halls

Sports hall

ESCOLA EB 2,3+S DA BEMPOSTA

Base Formativo

Pequenos Campos

Campo de Jogos

BASIC SCHOOL EB 2,3+S DA BEMPOSTA

Training core facility

Small fields

Playing field

ESCOLA EB 2,3+S DA BEMPOSTA

Base Formativo

Pavilhões

Pavilhão

BASIC SCHOOL EB 2,3+S DA BEMPOSTA

Training core facility

Pavilions

Pavilion

ESCOLA EB 2,3+S DA BEMPOSTA

Base Formativo

Salas de Desporto

Sala de Desporto

BASIC SCHOOL EB 2,3+S DA BEMPOSTA

Training core facility

Sports halls

Sports hall

ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL TEIXEIRA GOMES

Base Formativo

Pequenos Campos

Campo de Jogos

SECONDARY SCHOOL MANUEL TEIXEIRA GOMES

Training core facility

Small fields

Playing field

ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL TEIXEIRA GOMES

Base Formativo

Pequenos Campos

Campo de Jogos (x2)

SECONDARY SCHOOL MANUEL TEIXEIRA GOMES

Training core facility

Small fields

Playing field (x2)

ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL TEIXEIRA GOMES

Base Formativo

Pavilhões

Pavilhão

SECONDARY SCHOOL MANUEL TEIXEIRA GOMES

Training core facility

Pavilions

Pavilion

ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL TEIXEIRA GOMES

Base Formativo

Pequenos Campos

Pista de Atletismo

SECONDARY SCHOOL MANUEL TEIXEIRA GOMES

Training core facility

Small fields

Athletics track

ESCOLA SECUNDÁRIA POETA ANTÓNIO ALEIXO

Base Formativo

Pavilhões

Pavilhão

SECONDARY SCHOOL POETA ANTÓNIO ALEIXO

Training core facility

Pavilions

Pavilion

ESCOLA SECUNDÁRIA POETA ANTÓNIO ALEIXO

Base Formativo

Salas de Desporto

Sala de Desporto (x2)

SECONDARY SCHOOL POETA ANTÓNIO ALEIXO

Training core facility

Sports halls

Sports hall (x2)

ESCOLA SHOTOKAN KARATE PORTIMÃO

Especializado

Salas de Desporto

Sala de Desporto

SHOTOKAN KARATE SCHOOL PORTIMÃO

Specialised sports facility

Sports halls

Sports hall

ESTÁDIO DOIS IRMÃOS

Base Formativo

Grandes Campos

Campo de Futebol

STADIUM DOIS IRMÃOS

Training core facility

Big fields

Football field

ESTÁDIO MAJOR DAVID NETO

Base Formativo

Grandes Campos

Campo de Futebol (x2)

STADIUM MAJOR DAVID NETO

Training core facility

Big fields

Football field (x2)

ESTÁDIO MUNICIPAL DE PORTIMÃO

Especial Espetáculo Desp.

Grandes Campos

Estádio de Futebol

MUNICIPAL STADIUM OF PORTIMÃO

Special sports facility for
sporting events and shows

Big fields

Football stadium

JUDO CLUBE DE PORTIMÃO

Especializado

Salas de Desporto

Sala de Desporto

JUDO CLUB OF PORTIMÃO

Specialised sports facility

Sports halls

Sports hall

PARQUE “VITAVÓ” - BAIRRO OPERÁRIO

Base Recreativo

Mini Campos

Circuito Geriátrico

PARK “VITAVÓ” - BAIRRO OPERÁRIO

Recreational core facility

Mini-Fields

Geriatric training circuit

PARQUE “VITAVÓ” - CENTRO APOIO IDOSOS – RAMINHA

Base Recreativo

Mini Campos

Circuito Geriátrico

PARK “VITAVÓ” – ELDERLY DAY CARE CENTRE – RAMINHA

Recreational core facility

Mini-Fields

Geriatric training circuit

PARQUE “VITAVÓ” - JARDIM DA TAU

Base Recreativo

Mini Campos

Circuito Geriátrico

PARK “VITAVÓ” - JARDIM DA TAU

Recreational core facility

Mini-Fields

Geriatric training circuit

PARQUE “VITAVÓ” - JARDIM DAS ÁGUAS VIVAS

Base Recreativo

Mini Campos

Circuito Geriátrico

PARK “VITAVÓ” - JARDIM DAS ÁGUAS VIVAS

Recreational core facility

Mini-Fields

Geriatric training circuit

PARQUE “VITAVÓ” - JARDIM DO AMPARO

Base Recreativo

Mini Campos

Circuito Geriátrico

PARK “VITAVÓ” - JARDIM DO AMPARO

Recreational core facility

Mini-Fields

Geriatric training circuit

PARQUE DA JUVENTUDE DE PORTIMÃO

Base Formativo

Pequenos Campos

Campo Polidesportivo

YOUTH PARK OF PORTIMÃO

Training core facility

Small fields

Multipurpose field

PARQUE DA JUVENTUDE DE PORTIMÃO

Especializado

Pequenos Campos

Pista de BMX-Race

YOUTH PARK OF PORTIMÃO

Specialised sports facility

Small fields

BMX-Race track

PARQUE DA JUVENTUDE DE PORTIMÃO

Especializado

Pequenos Campos

Skate Parque

YOUTH PARK OF PORTIMÃO

Specialised sports facility

Small fields

Skate Park

MULTIUSOS “ARENA DE PORTIMÃO”

Especial Espetáculo Desp.

Pavilhões

Pavilhão

MULTI USE PAVILION PORTIMÃO ARENA

Special sports facility for
sporting events and shows

Pavilions

Pavilion

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE PORTIMÃO

Base Formativo

Pavilhões

Pavilhão

MUNICIPAL SPORTS PAVILION

Training core facility

Pavilions

Pavilion

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE PORTIMÃO

Base Formativo

Salas de Desporto

Sala de Desporto (x4)

MUNICIPAL SPORTS PAVILION

Training core facility

Sports halls

Sports hall (x4)

PISCINA MUNICIPAL DE PORTIMÃO

Base Formativo

Piscinas Cobertas

Piscina Coberta

MUNICIPAL SWIMMING POOL OF PORTIMÃO

Training core facility

Indoor swimming pools

Indoor swimming pool

POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (DIVISÃO POLICIAL DE PORTIMÃO)

Base Recreativo

Salas de Desporto

Sala de Desporto

PUBLIC SAFETY POLICE FORCE (POLICE DIVISION OF PORTIMÃO)

Recreational core facility

Sports halls

Sports hall

POLIDESPORTIVO DA COCA-MARAVILHAS

Base Formativo

Pequenos Campos

Campo Polidesportivo

MULTIPURPOSE SPORTS HALL OF COCA-MARAVILHAS

Training core facility

Small fields

Multipurpose field

POLIDESPORTIVO DA LADEIRA DO VAU

Base Formativo

Pequenos Campos

Campo Polidesportivo

MULTIPURPOSE SPORTS HALL OF LADEIRA DO VAU

Training core facility

Small fields

Multipurpose field

POLIDESPORTIVO DA QUINTA DO AMPARO

Base Formativo

Pequenos Campos

Campo Polidesportivo

MULTIPURPOSE SPORTS HALL OF QUINTA DO AMPARO

Training core facility

Small fields

Multipurpose field

POLIDESPORTIVO DO C.E.F.P DO BARLAVENTO

Base Formativo

Pequenos Campos

Campo Polidesportivo (c/Cobertura)

MULTIPURPOSE SPORTS HALL OF THE CENTRE FOR UNEMPLOYMENT AND PROFESSIONAL
Training core facility
TRAINING OF WESTERN ALGARVE

Small fields

Indoor multipurpose field

POLIDESPORTIVO DO CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL - PORTIMÃO

Base Formativo

Pequenos Campos

Campo Polidesportivo

MULTIPURPOSE SPORTS HALL OF THE REGIONAL SOCIAL SECURITY CENTRE OF PORTIMÃO Training core facility

Small fields

Multipurpose field

POLIDESPORTIVO DO CHÃO DAS DONAS

Base Formativo

Pequenos Campos

Campo Polidesportivo

MULTIPURPOSE SPORTS HALL OF CHÃO DAS DONAS

Training core facility

Small fields

Multipurpose field

POLIDESPORTIVO DO GIL EANES

Base Formativo

Pequenos Campos

Campo Polidesportivo

MULTIPURPOSE SPORTS HALL OF GIL EANES

Training core facility

Small fields

Multipurpose field
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AERÓDROMO MUNICIPAL DE PORTIMÃO

Especializado

CAMPO DESPORTIVO DO CLUBE DE PETANCA DOS MONTES DE ALVOR

Grandes Campos

Aeródromo

MUNICIPAL AIRFIELD OF PORTIMÃO

Specialised sports facility

Big fields

Airfield

Base Formativo

Pequenos Campos

Campo de Jogos

SPORTS FIELD OF THE PETANQUE GROUP OF MONTES DE ALVOR

Training core facility

Small fields

Playing field

CAMPO DOS MONTES DE ALVOR

Base Formativo

Grandes Campos

Campo de Futebol (Desativado)

SPORTS FIELD OF MONTES DE ALVOR

Training core facility

Big fields

Football field (not in use)

CENTRO COMUNITÁRIO DE ALVOR

Base Formativo

Pequenos Campos

Campo Polidesportivo

COMMUNITARIAN CENTRE OF ALVOR

Training core facility

Small fields

Multipurpose field

CENTRO COMUNITÁRIO DE ALVOR

Base Formativo

Salas de Desporto

Sala de Desporto

COMMUNITARIAN CENTRE OF ALVOR

Training core facility

Sports halls

Sports hall

CENTRO HÍPICO SANTA ISABEL

Especializado

Grandes Campos

Campo de Provas (x2)

EQUESTRIAN CENTRE OF SANTA ISABEL

Specialised sports facility

Big fields

Competition field (x2)

CENTRO HÍPICO SANTA ISABEL

Especializado

Grandes Campos

Picadeiro Coberto

EQUESTRIAN CENTRE OF SANTA ISABEL

Specialised sports facility

Big fields

Indoor arena

COMPLEXO DESPORTIVO DE ALVOR

Base Formativo

Pequenos Campos

Campo de Treinos (Bate-bolas)

SPORTS COMPLEX OF ALVOR

Training core facility

Small fields

Training court

COMPLEXO DESPORTIVO DE ALVOR

Base Formativo

Pequenos Campos

Campo Polidesportivo

SPORTS COMPLEX OF ALVOR

Training core facility

Small fields

Multipurpose field

COMPLEXO DESPORTIVO DE ALVOR

Base Formativo

Pequenos Campos

Campos de Ténis (x2)

SPORTS COMPLEX OF ALVOR

Training core facility

Small fields

Tennis courts (x2)

COMPLEXO DESPORTIVO DE ALVOR

Base Formativo

SPORTS COMPLEX OF ALVOR

Training core facility

Indoor swimming pools

Indoor swimming pool

Small fields

Playing field

Piscinas Cobertas

Piscina Coberta

BASIC SCHOOL EB 1 OF ALVOR

Recreational core facility
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ESCOLA EB 1 DE ALVOR

Base Recreativo

Pequenos Campos

Campo de Jogos

ESCOLA EB 1 DE ALVOR

Base Recreativo

Salas de Desporto

Sala de Desporto

BASIC SCHOOL EB 1 OF ALVOR

Recreational core facility

Sports halls

Sports hall

ESCOLA EB 2,3 D. JOÃO II - ALVOR

Base Formativo

Pequenos Campos

Campo de Jogos

BASIC SCHOOL EB 2,3 D. JOÃO II - ALVOR

Training core facility

Small fields

Playing field

ESCOLA EB 2,3 D. JOÃO II - ALVOR

Base Formativo

Pavilhões

Pavilhão

BASIC SCHOOL EB 2,3 D. JOÃO II - ALVOR

Training core facility

Pavilions

Pavilion

ESCOLA EB 2,3 D. JOÃO II - ALVOR

Base Formativo

Salas de Desporto

Sala de Desporto

BASIC SCHOOL EB 2,3 D. JOÃO II - ALVOR

Training core facility

Sports halls

Sports hall

ESTÁDIO DA RESTINGA

Base Formativo

Grandes Campos

Campo de Futebol (x2)

RESTINGA STADIUM

Training core facility

Big fields

Football field (x2)

PARQUE “VITAVÓ” - COMPLEXO DESPORTIVO DE ALVOR

Base Recreativo

Mini Campos

Circuito Geriátrico

PARK “VITAVÓ” – SPORTS COMPLEX OF ALVOR

Recreational core facility

Mini-Fields

Geriatric training circuit

PAVILHÃO DESPORTIVO DOS MONTES ALVOR

Base Formativo

Pavilhões

Pavilhão

SPORTS PAVILION OF MONTES DE ALVOR

Training core facility

Pavilions

Pavilion

POLIDESPORTIVO DO BAIRRO POPULAR DE ALVOR

Base Formativo

Pequenos Campos

Campo Polidesportivo

MULTIPURPOSE SPORTS HALL OF BAIRRO POPULAR DE ALVOR

Training core facility

Small fields

Multipurpose field

Equipamentos desportivos existentes na Freguesia da Mexilhoeira Grande
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AUTÓDROMO INTERNACIONAL DO ALGARVE

Especial Espetáculo Desp.

Grandes Campos

Circuito de Corridas Motorizadas

Algarve International Racing Circuit

Special sports facility for sporting
events and shows

Big fields

Motor racing circuit

COMPLEXO DESPORTIVO DA MEXILHOEIRA GRANDE

Base Formativo

Grandes Campos

Campo de Futebol

Sports complex of Mexilhoeira Grande

Training core facility

Big fields

Football field

COMPLEXO DESPORTIVO DA MEXILHOEIRA GRANDE

Base Formativo

Piscinas Cobertas

Piscina Coberta

Sports complex of Mexilhoeira Grande

Training core facility

Indoor swimming pools

Indoor swimming pool

COMPLEXO DESPORTIVO DA MEXILHOEIRA GRANDE

Base Formativo

Salas de Desporto

Sala de Desporto

Sports complex of Mexilhoeira Grande

Training core facility

Sports halls

Sports hall

ESCOLA EB 1 DA FIGUEIRA

Base Recreativo

Pequenos Campos

Campo de Jogos

Basic school EB 1 da Figueira

Recreational core facility

Small fields

Playing field

ESCOLA EB 2,3 DA MEXILHOEIRA GRANDE

Base Formativo

Pequenos Campos

Campo de Jogos

Basic school EB 2,3 da Mexilhoeira Grande

Training core facility

Small fields

Playing field

ESCOLA EB 2,3 DA MEXILHOEIRA GRANDE

Base Formativo

Pavilhões

Pavilhão

Basic school EB 2,3 da Mexilhoeira Grande

Training core facility

Pavilions

Pavilion

ESCOLA EB 2,3 DA MEXILHOEIRA GRANDE

Base Formativo

Salas de Desporto

Sala de Desporto

Basic school EB 2,3 da Mexilhoeira Grande

Training core facility

Sports halls

Sports hall

KARTÓDROMO INTERNACIONAL DO ALGARVE

Especial Espetáculo Desp.

Grandes Campos

Circuito de Karts

Algarve International Go Kart Track

Special sports facility for sporting
events and shows

Big fields

Karts circuit

OFF-ROAD PARK (AUTÓDROMO A.I.A.)

Especializado

Grandes Campos

Pista de Off-Road

Off-Road Park (Racing Circuit A.I.A.)

Specialised sports facility

Big fields

Off-Road track

PARQUE “VITAVÓ” - ALDEIA SÃO JOSÉ DE ALCALAR

Base Recreativo

Mini Campos

Circuito Geriátrico

Park “Vitavó” - Aldeia São José de Alcalar

Recreational core facility

Mini-Fields

Geriatric training circuit

PARQUE “VITAVÓ” - MERCADO DA FIGUEIRA

Base Recreativo

Mini Campos

Circuito Geriátrico

Park “Vitavó” - Mercado da Figueira

Recreational core facility

Mini-Fields

Geriatric training circuit

POLIDESPORTIVO DA FIGUEIRA

Base Formativo

Pequenos Campos

Campo Polidesportivo

Multipurpose sports hall of Figueira

Training core facility

Small fields

Multipurpose field
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ANEXO II
APPENDIX II
Lista pormenorizada de associações/clubes desportivos

Detailed list of clubs and associations and practised sports

bem como as modalidades praticadas.

DESPORTOS AQUÁTICOS

WATER SPORTS

ATIVIDADE

ENTIDADE PROMOTORA

ACTIVITY

CLUB / ASSOCIATION

CAÇA SUBMARINA

PORTISUB - Club Subaquático de Portimão

SPEAR FISHING

PORTISUB - Clube Subaquático de Portimão

NATAÇÃO ADAPTADA

O2 - Associação Desportiva e Cultural de Portimão

ADAPTED SWIMMING

O2 - Associação Desportiva e Cultural de Portimão

NATAÇÃO ADAPTADA

PORTINADO - Associação de Natação de Portimão

ADAPTED SWIMMING

PORTINADO - Associação de Natação de Portimão

NATAÇÃO PAIS E FILHOS (CRIANÇAS COM 3 ANOS)

Complexo Desportivo de Alvor

SWIMMING PARENTS AND CHILDREN (CHILDREN 3 YEARS OLD)

Complexo Desportivo de Alvor

NATAÇÃO PURA (INICIAÇÃO/APRENDIZAGEM/DESENVOLVIMENTO)

Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande

SWIMMING (INITIATION/MAINTENANCE AND DEVELOPMENT LEVEL)

Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande

NATAÇÃO PURA (INICIAÇÃO/APRENDIZAGEM/DESENVOLVIMENTO)

Complexo Desportivo de Alvor

SWIMMING (INITIATION/MAINTENANCE AND DEVELOPMENT LEVEL)

Complexo Desportivo de Alvor

NATAÇÃO PURA (INICIAÇÃO/APRENDIZAGEM/DESENVOLVIMENTO)

Piscina Municipal de Portimão

SWIMMING (INITIATION/MAINTENANCE AND DEVELOPMENT LEVEL)

Piscina Municipal de Portimão

NATAÇÃO PURA DESPORTIVA

O2 - Associação Desportiva e Cultural de Portimão

SWIMMING

O2 - Associação Desportiva e Cultural de Portimão

NATAÇÃO PURA DESPORTIVA

PORTINADO - Associação de Natação de Portimão

SWIMMING

PORTINADO - Associação de Natação de Portimão

NATAÇÃO SINCRONIZADA

PORTINADO - Associação de Natação de Portimão

SYNCHRONISED SWIMMING

PORTINADO - Associação de Natação de Portimão

PESCA DESPORTIVA

Associação dos Pescadores Amadores de Alvor

SPORT FISHING

Associação dos Pescadores Amadores de Alvor

PESCA DESPORTIVA

Clube Naval de Portimão

SPORT FISHING

Clube Naval de Portimão

PESCA DESPORTIVA

Sociedade Recreativa Figueirense

SPORT FISHING

Sociedade Recreativa Figueirense

POLO AQUÁTICO

PORTINADO - Associação de Natação de Portimão

WATER POLO

PORTINADO - Associação de Natação de Portimão

DESPORTOS MOTORIZADOS
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MOTOR SPORTS

ATIVIDADE

ENTIDADE PROMOTORA

ACTIVITY

CLUB / ASSOCIATION

KARTS

Kartódromo Internacional do Algarve

KARTS

Kartódromo Internacional do Algarve

RALI, RALICROSS E SLALOM

Clube Automóvel de Portimão / Clube Automóvel do Sul

RALLY, RALLY CROSS AND SLALOM

Clube Automóvel de Portimão / Clube Automóvel do Sul
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TEAM SPORTS

DESPORTOS COLETIVOS
ATIVIDADE

ENTIDADE PROMOTORA

ACTIVITY

CLUB / ASSOCIATION

ANDEBOL

Clube Desportivo e Recreativo da Pedra Mourinha / Associação de Andebol do Algarve

HANDBALL

Clube Desportivo e Recreativo da Pedra Mourinha / Associação de Andebol do Algarve

BASQUETEBOL

Portimonense Sporting Clube

BASKETBALL

Portimonense Sporting Clube

FUTEBOL 11

Mexilhoeira Grande Futebol Clube

FOOTBALL 11

Mexilhoeira Grande Futebol Clube

FUTEBOL 11

Portimonense Sporting Clube

FOOTBALL 11

Portimonense Sporting Clube

FUTEBOL 11

Grupo Desportivo e Recreativo Alvorense

FOOTBALL 11

Grupo Desportivo e Recreativo Alvorense

FUTEBOL 7/9

Associação Escola de Futebol Geração Portimão

FOOTBALL 7/9

Associação Escola de Futebol Geração Portimão

FOOTBALL 7/9

Grupo Desportivo e Recreativo Alvorense

FUTEBOL 7/9

Grupo Desportivo e Recreativo Alvorense

FUTEBOL 7/9

Mexilhoeira Grande Futebol Clube

FOOTBALL 7/9

Mexilhoeira Grande Futebol Clube

FUTEBOL 7/9

Portimonense Sporting Clube

FOOTBALL 7/9

Portimonense Sporting Clube

FUTEBOL AMERICANO

Algarve Pirates - Clube de Futebol Americano

AMERICAN FOOTBALL

Algarve Pirates - Clube de Futebol Americano

FUTSAL

Clube de Futebol Boavista

FUTSAL

Clube de Futebol Boavista

FUTSAL

Clube Desportivo e Recreativo da Pedra Mourinha

FUTSAL

Clube Desportivo e Recreativo da Pedra Mourinha

FUTSAL

GEJUPCE - Gil Eanes Juventude Portimonense Clube

FUTSAL

GEJUPCE - Gil Eanes Juventude Portimonense Clube

FUTSAL

Portimonense Sporting Clube

FUTSAL

Portimonense Sporting Clube

HÓQUEI EM PATINS

Hóquei Clube de Portimão

SKATER HOCKEY

Hóquei Clube de Portimão

COMBAT SPORTS / MARTIAL ARTS

DESPORTOS DE COMBATE / LUTA
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ATIVIDADE

ENTIDADE PROMOTORA

ACTIVITY

CLUB / ASSOCIATION

BOXE OLÍMPICO

Associação Escola de Boxe de Portimão

OLYMPIC BOXING

Associação Escola de Boxe de Portimão

CAPOEIRA

PRATICADRENALINA - Associação de Desportos Funcionais

CAPOEIRA

PRATICADRENALINA - Associação de Desportos Funcionais

JIU-JITSU

Clube Desportivo e Recreativo da Pedra Mourinha

JIU-JITSU

Clube Desportivo e Recreativo da Pedra Mourinha

JOGO DO PAU PORTUGUÊS

Associação Algarvia do Jogo do Pau Português

PORTUGUESE TRADICIONAL STICK GAME

Associação Algarvia do Jogo do Pau Português

JUDO

Judo Clube de Portimão

JUDO

Judo Clube de Portimão

JUDO

UFAD - Judo Alvor

JUDO

UFAD - Judo Alvor

KARATÉ-DO SHOTOKAN

Associação Centro de Karaté-Do Shotokan da pedra Mourinha

KARATE-DO SHOTOKAN

Associação Centro de Karaté-Do Shotokan da Pedra Mourinha

KARATÉ-DO SHOTOKAN

Associação de Karaté e Desportos de Combate de Portimão

KARATE-DO SHOTOKAN

Associação de Karaté e Desportos de Combate de Portimão

KARATÉ-DO SHOTOKAN

Associação Karaté-Do Shotokan de Portimão

KARATE-DO SHOTOKAN

Associação Karaté-Do Shotokan de Portimão

KARATÉ-DO SHOTOKAN

Centro de Karaté-Do de Portimão

KARATE-DO SHOTOKAN

Centro de Karaté de Portimão

KARATÉ-DO SHOTOKAN

Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense

KARATE-DO SHOTOKAN

Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense

KARATÉ-DO SHOTOKAN

Clube Desportivo e Recreativo da Pedra Mourinha

KARATE-DO SHOTOKAN

Clube Desportivo e Recreativo da Pedra Mourinha

KARATÉ-DO SHOTOKAN

Escola Shotokan Karaté Portimão - Associação

KARATE-DO SHOTOKAN

Escola Shotokan Karaté Portimão - Associação

KARATÉ-DO SHOTOKAN

Instituto de Karaté Tradicional

KARATE-DO SHOTOKAN

Instituto de Karaté Tradicional

KARATÉ-DO SHOTOKAN

IJKA – Internacional Japan Karate Associação

KARATE-DO SHOTOKAN

IJKA – Associação Internacional Japan Karate

KRAVE MAGA

A.K.M.A. - Associação Kravmaga Algarve

KRAV MAGA

A.K.M.A. - Associação Kravmaga Algarve

TAEKWONDO

Clube de Taekwondo de Portimão

TAEKWONDO

Clube de Taekwondo de Portimão

WRESTLING

Associação Portuguesa de Wrestling

WRESTLING

Associação Portuguesa de Wrestling
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DESPORTOS INDIVIDUAIS
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INDIVIDUAL SPORTS

ATIVIDADE

ENTIDADE PROMOTORA

ACTIVITY

CLUB / ASSOCIATION

ATLETISMO

Associação Cabo-verdiana do Algarve

ATHLETICS

Associação Cabo-verdiana do Algarve

BADMINTON

Clube Desportivo Manuel Branco de Portimão

BADMINTON

Clube Desportivo Manuel Branco de Portimão

BMX RACE E FREESTYLE

Clube Bicross de Portimão

BMX RACE AND FREESTYLE

Clube Bicross de Portimão

BOWLING

Clube de Bowling de Alvor

BOWLING

Clube de Bowling de Alvor

BTT

Associação Cultural e Desportiva da Ladeira do Vau

BTT

Associação Cultural e Desportiva da Ladeira do Vau

BTT

Grupo de Amigos Rodas do Rio Arade “GARRA”

BTT

Grupo de Amigos Rodas do Rio Arade “GARRA”

CICLISMO DE ESTRADA

Clube Recreativo do Chão das Donas

ROAD CYCLING

Clube Recreativo do Chão das Donas

CICLISMO DE ESTRADA

Grupo de Amigos Rodas do Rio Arade “GARRA”

ROAD CYCLING

Grupo de Amigos Rodas do Rio Arade “GARRA”

COLUMBOFILIA

Sociedade Columbófila de Portimão

PIGEON RACING

Sociedade Columbófila de Portimão

DANÇAS DE SALÃO

Boa Esperança Atlético Clube Portimonense

BALLROOM DANCE

Boa Esperança Atlético Clube Portimonense

DARDOS E SETAS

Associação Cultural e Desportiva da Ladeira do Vau

DARTS

Associação Cultural e Desportiva da Ladeira do Vau

DARDOS E SETAS

Clube de Futebol Montes Alvorense

DARTS

Clube de Futebol Montes Alvorense

GOLFE

Clube de Golfe do Morgado do Reguengo

GOLF

Clube de Golfe do Morgado do Reguengo

HALTEROFILISMO

PRATICADRENALINA - Associação de Desportos Funcionais

WEIGHTLIFTING

PRATICADRENALINA - Associação de Desportos Funcionais

HIPISMO

Clube Hípico Santa Isabel

EQUESTRIAN SPORT

Clube Hípico Santa Isabel

PARAPENTE

O2 - Associação Desportiva e Cultural de Portimão

PARAGLIDING

O2 - Associação Desportiva e Cultural de Portimão

PARAQUEDISMO

PARALVOR - Centro de Paraquedismo, Unipessoal Lda.

PARACHUTING

PARALVOR - Centro de Paraquedismo, Unipessoal Lda.

PATINAGEM ARTÍSTICA

CARD - Clube Amparo Recreativo e Desportivo

FIGURE SKATING

CARD - Clube Amparo Recreativo e Desportivo

PATINAGEM ARTÍSTICA

SLB/ Escola Patinagem de Portimão

FIGURE SKATING

SLB/ Escola Patinagem de Portimão

PETANCA

Associação dos Pescadores Amadores de Alvor

PETANQUE

Associação dos Pescadores Amadores de Alvor

PETANCA

Clube de Petanca dos Montes de Alvor

PETANQUE

Clube de Petanca dos Montes de Alvor

PETANCA

Grupo de Petanca de Portimão

PETANQUE

Grupo de Petanca de Portimão

SKATE

Clube Bicross de Portimão

SKATING

Clube Bicross de Portimão

SKATE

Portimão Surf Clube - PTMSC

SKATING

Portimão Surf Clube - PTMSC

TÉNIS

Clube de Ténis de Portimão e Rocha

TENNIS

Clube de Ténis de Portimão e Rocha

TÉNIS

Complexo Desportivo de Alvor

TENNIS

Complexo Desportivo de Alvor

TIRO COM ARCO

Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense

ARCHERY

Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense

TIRO DESPORTIVO E RECREATIVO

Associação de Tiro de Portugal

SPORT AND RECREATIONAL SHOOTING

Associação de Tiro de Portugal

TRIATLO

O2 - Associação Desportiva e Cultural de Portimão

TRIATHLON

O2 - Associação Desportiva e Cultural de Portimão

TRIATLO

PORTINADO - Associação de Natação de Portimão

TRIATHLON

PORTINADO - Associação de Natação de Portimão

XADREZ

Clube de Xadrez de Portimão

CHESS

Clube de Xadrez de Portimão
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ENTERTAINMENT AND ADVENTURE SPORTS

DESPORTOS DE AVENTURA E LAZER
ATIVIDADE

ENTIDADE PROMOTORA

ACTIVITY

CLUB / ASSOCIATION

CICLOTURISMO

Centro de Ciclismo de Portimão

CYCLE TOURISM

Centro de Ciclismo de Portimão

CICLOTURISMO

Sociedade Recreativa Figueirense

CYCLE TOURISM

Sociedade Recreativa Figueirense

FOTOGRAFIA E VÍDEO SUBAQUÁTICO

PORTISUB - Clube Subaquático de Portimão

UNDERWATER VIDEO AND PHOTOGRAPHY

PORTISUB - Clube Subaquático de Portimão

MERGULHO AMBIENTAL, ARQUEOLÓGICO E DE ROTEIRO

PORTISUB - Clube Subaquático de Portimão

SCUBA DIVING AND DIVING SPECIALTIES

PORTISUB - Clube Subaquático de Portimão

MOTOTURISMO

Canis Lupus - Associação Lobos da Estrada

MOTORCYCLE TOURISM

Canis Lupus - Associação Lobos da Estrada

MOTOTURISMO

Grupo Motard Cavaleiros da Noite

MOTORCYCLE TOURISM

Grupo Motard Cavaleiros da Noite

MOTOTURISMO

Moto Clube de Portimão

MOTORCYCLE TOURISM

Moto Clube de Portimão

MOTOTURISMO

Moto Grupo do Arade

MOTORCYCLE TOURISM

Moto Grupo do Arade

PASSEIOS TODO-O-TERRENO

PORTIMÃO TT Clube

OFF-ROAD TOURS

PORTIMÃO TT Clube

DESPORTOS GÍMNICOS

GYMNIC SPORTS

ATIVIDADE

ENTIDADE PROMOTORA

ACTIVITY

CLUB / ASSOCIATION

GINÁSTICA (TEAMGYM)

Multidesportos Clube de Portimão

Gymnastics (Team Gym)

Multidesportos Clube de Portimão

GINÁSTICA ACROBÁTICA

Multidesportos Clube de Portimão

Acrobatic gymnastics

Multidesportos Clube de Portimão

GINÁSTICA DE GRUPO

Ginástica P´lo Ar - Associação ESPAA

Group gymnastics

Ginástica P´Lo Ar - Associação ESPAA

GINÁSTICA PARA TODOS

Multidesportos Clube de Portimão

Gymnastics for All

Multidesportos Clube de Portimão

GINÁSTICA PARA TODOS

Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense

Gymnastics for All

Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense

GINÁSTICA RÍTMICA

Associação de Ginástica Rítmica Portimão

Rhythmic gymnastics

Associação de Ginástica Rítmica Portimão

GINÁSTICA RÍTMICA

Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense

Rhythmic gymnastics

Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense

GINÁSTICA RÍTMICA

Grupo Desportivo e Recreativo Alvorense

Rhythmic gymnastics

Grupo Desportivo e Recreativo Alvorense

ATIVIDADES DE DANÇAS ARTÍSTICAS

ARTISTIC DANCE

ATIVIDADE

ENTIDADE PROMOTORA

ACTIVITY

ENTIDADE PROMOTORA

BALLET

Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão

BALLET

Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão

DANÇA CONTEMPORÂNEA

Associação Cultural Dancenema

CONTEMPORARY DANCE

Associação Cultural Dancenema

DANÇA CONTEMPORÂNEA

Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão

CONTEMPORARY DANCE

Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão

DANÇAS DE SALÃO E OUTRAS DANÇAS

Academia Dança Mais

BALLROOM DANCE AND OTHER DANCES

Academia Dança Mais

BALLET, DANÇA CONTEMPORÂNEA E OUTRAS

Portimão Dance Studio

BALLET, CONTEMPORARY AND OTHER DANCES

Portimão Dance Studio

ATIVIDADES DE AÇÃO TERAPÊUTICA
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THERAPEUTIC ACTIVITIES

ATIVIDADE

ENTIDADE PROMOTORA

ATIVIDADE

ENTIDADE PROMOTORA

HIDROTERAPIA

Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande

HYDROTHERAPY

Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande

HIDROTERAPIA

Complexo Desportivo de Alvor

HYDROTHERAPY

Complexo Desportivo de Alvor

HIDROTERAPIA

PORTINADO - Associação de Natação de Portimão

HYDROTHERAPY

PORTINADO - Associação de Natação de Portimão
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ATIVIDADES DE FITNESS E DE MELHORAMENTO DA CONDIÇÃO FÍSICA
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FITNESS AND BODY CONDITIONING

ATIVIDADE

ENTIDADE PROMOTORA

ACTIVITY

ENTIDADE PROMOTORA

FIT POWER

Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande

FIT POWER

Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande

FIT POWER

Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão

FIT POWER

Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão

GINÁSTICA LOCALIZADA

Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão

LOCALISED EXERCISES

Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão

GINÁSTICA PARA TODOS

Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão

GYMNASTICS FOR ALL

Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão

HIDROGINÁSTICA

Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande

AQUA FITNESS

Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande

HIDROGINÁSTICA

Complexo Desportivo de Alvor

AQUA FITNESS

Complexo Desportivo de Alvor

HIDROGINÁSTICA

PORTINADO - Associação de Natação de Portimão

AQUA FITNESS

PORTINADO - Associação de Natação de Portimão

HIPOPRESSIVOS

Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão

HYPOPRESSIVE

Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão

MARCHA E CORRIDA

Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão

WALKING AND RUNNING

Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão

PILATES

Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão

PILATES

Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão

POP DANCE

Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão

POP DANCE

Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão

STEP / GAP

Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão

STEP / GAP

Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão

TREINO DE CIRCUITO

Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande

CIRCUIT TRAINING

Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande

TREINO FUNCIONAL

Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande

FUNCTIONAL TRAINING

Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande

YOGA

Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão

YOGA

Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão

ZUMBA

Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense

ZUMBA

Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense

ZUMBA

Clube Desportivo e Recreativo da Pedra Mourinha

ZUMBA

Clube Desportivo e Recreativo da Pedra Mourinha

ZUMBA

Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão

ZUMBA

Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão

FITNESS E MUSCULAÇÃO

Ginásio Beto Fitness Clube

FITNESS AND BODYBUILDING

Ginásio Beto Fitness Clube

FITNESS E MUSCULAÇÃO

Ginásio Amarilis

FITNESS AND BODYBUILDING

Ginásio Amarilis

FITNESS E MUSCULAÇÃO

Ginásio Village

FITNESS AND BODYBUILDING

Ginásio Village

FITNESS E MUSCULAÇÃO

Ginásio Fitness Club Buganvília

FITNESS AND BODYBUILDING

Ginásio Fitness Club Buganvília

MUSCULAÇÃO

Ginásio Olímpico

BODYBUILDING

Ginásio Olímpico

FITNESS E MUSCULAÇÃO

Evoc Health Club

FITNESS AND BODYBUILDING

Evoc Health Club

FITNESS E MUSCULAÇÃO

Femme Active

FITNESS AND BODYBUILDING

Femme Active

FITNESS E MUSCULAÇÃO

Crossfit Portimão

FITNESS AND BODYBUILDING

Crossfit Portimão

FITNESS E MUSCULAÇÃO

Cross Arade

FITNESS AND BODYBUILDING

Cross Arade

FITNESS E MUSCULAÇÃO

Ginásio Sityoo

FITNESS AND BODYBUILDING

Ginásio Sityoo

FITNESS E MUSCULAÇÃO

Prainha Health Club

FITNESS AND BODYBUILDING

Prainha Health Club

YOGA E PILATES

Villa Prana

YOGA AND PILATES

Villa Prana

YOGA E PILATES

Alma Sana

YOGA AND PILATES

Alma Sana
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WATER SPORTS

DESPORTOS NÁUTICOS
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ATIVIDADE

ENTIDADE PROMOTORA

ACTIVITY

CLUB / ASSOCIATION

BODYBOARD

Portimão Surf Clube - PTMSC

BODY BOARD

Portimão Surf Clube - PTMSC

CANOAGEM

Clube Naval D. João II - Alvor

CANOEING

Clube Naval D. João II - Alvor

CANOAGEM

Clube Naval de Portimão

CANOEING

Clube Naval de Portimão

KITESURF

Alvor Kite Center

KITE SURF

Alvor Kite Center

MOTONÁUTICA

Clube Naval de Portimão

POWERBOATS

Clube Naval de Portimão

STAND UP PADDLE

Clube Naval D. João II - Alvor

STAND UP PADDLE

Clube Naval D. João II - Alvor

STAND UP PADDLE

Clube Naval de Portimão

STAND UP PADDLE

Clube Naval de Portimão

STAND UP PADDLE

Portimão Surf Clube - PTMSC

STAND UP PADDLE

Portimão Surf Clube - PTMSC

SURF

Clube Naval de Portimão

SURF

Clube Naval de Portimão

SURF

Iate Clube Marina de Portimão

SURF

Iate Clube Marina de Portimão

SURF

Portimão Surf Clube - PTMSC

SURF

Portimão Surf Clube - PTMSC

SURF

Playsurf

SURF

Playsurf

SURF

Future Surfing School

SURF

Future Surfing School

SURF SKI

Clube Naval D. João II - Alvor

SURF SKI

Clube Naval D. João II - Alvor

VELA ADAPTADA

Iate Clube Marina de Portimão

ADAPTED SAILING

Iate Clube Marina de Portimão

VELA DE CRUZEIRO

Iate Clube Marina de Portimão

YACHTING

Iate Clube Marina de Portimão

VELA LIGEIRA

Clube Naval de Portimão

SAILING

Clube Naval de Portimão

WINDSURF

Clube Naval D. João II - Alvor

WINDSURF

Clube Naval D. João II - Alvor

WINDSURF

Clube Naval de Portimão

WINDSURF

Clube Naval de Portimão
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ANEXO III
Lista de Eventos desportivos públicos organizados por Portimão,
incluindo eventos desportivos internacionais/nacionais, nos
últimos 3 anos

APPENDIX III
List of public sporting events organised by Portimão, including
national/international sporting events, in the last 3 years
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2014
CAMPEONATO DISTRITAL DE GINÁSTICA RÍTMICA

GINÁSTICA RÍTMICA

VIII GALA DE KARATÉ

KARATÉ

RHYTHMIC GYMNASTICS REGIONAL CHAMPIONSHIP

RHYTHMIC GYMNASTICS

I TORNEIO DE JUDO - ADJA

JUDO

JUDO

VELA LIGEIRA

AÇÃO DE FORMAÇÃO
E FUTSAL

1ST JUDO TOURNAMENT - ADJA

CAMPEONATO NACIONAL DE JUVENIS OPTIMIST

WORKSHOP DE ARBITRAGEM E XII TORNEIO INTER-NÚCLEOS
DE FUTSAL JOSÉ FILIPE

NATIONAL JUNIOR OPTIMIST CHAMPIONSHIP

SAILING

FINAL FOUR EM BASQUETEBOL SUB14 FEM.

BASQUETEBOL

XLV ESTÁGIO DE KARATÉ

KARATÉ

WOMEN’S BASKETBALL FINAL FOUR U14

BASKETBALL

FINAL FOUR EM BASQUETEBOL SUB18 MASC.

BASQUETEBOL

TORNEIO DE KARATÉ

KARATÉ

MEN’S BASKETBALL FINAL FOUR U18

BASKETBALL

MARCHA CORRIDA DE ALVOR

MARCHA PASSEIO

X TORNEIO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL DE PRAIA

VOLEIBOL DE PRAIA

ALVOR WALK / RUN

WALKING / RUNNING

XXII TORNEIO DA PORTINADO

NATAÇÃO

TORNEIO NACIONAL DE FUTEBOL DE PRAIA CTT

FUTEBOL PRAIA

22ND PORTINADO TOURNAMENT

SWIMMING

FORMAÇÃO AVANÇADA DE TÉCNICOS DESPORTIVOS

FORMAÇÃO

3 ETAPAS DA LIGA CTPR 2014 FARMÁCIA ARADE

TÉNIS

ADVANCED SHORT TRAINING COURSE FOR SPORTS TECHNICIANS

TRAINING COURSE

TORNEIO DIA DE PORTUGAL

PETANCA

3 ETAPAS DA LIGA DE PARES 2014 - FARMÁCIA ARADE

TÉNIS

DAY OF PORTUGAL HOLIDAY TOURNAMENT

PETANQUE

TORNEIO OFICIAL

PETANCA

CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL SUB18

TÉNIS

OFFICIAL TOURNAMENT

PETANQUE

TORNEIO HOMENAGEM AO IMIGRANTE

PETANCA

TORNEIO JOVENS ESPERANÇAS

TÉNIS

EMIGRANTS TRIBUTE PETANQUE TOURNAMENT

PETANQUE

III ENCONTRO PCX

CONCENTRAÇÃO
DE MOTAS

XXV OPEN CIDADE PORTIMÃO

TÉNIS

3RD PCX MEETING

BIKER MEETING

CAMPEONATO NACIONAL DE VETERANOS +35 MASC. 2ª DIVISÃO

TÉNIS

GINÁSTICA

24TH SUMMER FESTIVAL

GYMNASTICS

TAÇA DO CLUBE DE TÉNIS DA PRAIA DA ROCHA

TÉNIS

FITNESS

PORTIMÃO CHALLENGE 2014

FITNESS

OPEN SMASHTOUR

TÉNIS

GINÁSTICA

P’LO AR GYMNASTICS SHOW

GYMNASTICS

III TORNEIO VERÃO NOTURNO

TÉNIS

GINÁSTICA

3RD GYMNASTICS SHOW

GYMNASTICS

III TORNEIO JUVENIS VERÃO

TÉNIS

GINÁSTICA

3RD GYMNASTICS EASTER SHOW

GYMNASTICS

MARATONA TÉNIS 24 HORAS

TÉNIS

GINÁSTICA RÍTMICA

GYMNASTICS SHOW

RHYTHMIC GYMNASTICS

12 HORAS A NADAR – FESTA DA NATAÇÃO

NATAÇÃO

ESTÁGIO DE KRAV MAGA

KRAV MAGA

KRAV MAGA TRAINING

KRAV MAGA

XXV PROVA DE MAR DA PRAIA DA ROCHA

PROVA DE MAR

TORNEIO FUTSAL 25 ABRIL

FUTSAL

25TH APRIL HOLIDAY FUTSAL TOURNAMENT

FUTSAL

VI PROVA DE MAR - ALVOR

PROVA DE MAR

CIRCUITO NACIONAL DE BEACH RUGBY

BEACH RUGBY

BEACH RUGBY NATIONAL CIRCUIT

BEACH RUGBY

MAMAMARATONA 2014, III MEIA-MARATONA E II MINI MEIA-MARATONA MARCHA PASSEIO /
ATLETISMO

1ST ADAPTED SURF MEETING

ADAPTED SURF

MAMAMARATONA (MARATHON FOR RAISING CONSCIENCE ON BREAST WALKING / RUNNING
CANCER) 2014, 3RD HALF MARATHON AND 2ND MINI HALF MARATHON

X CORRIDA DA LIBERDADE

ATLETISMO

FITNESS ROAD SHOW PORTUGAL FIT

FITNESS

10TH FREEDOM RUN

ATHLETICS

RALI CASINOS DO ALGARVE

AUTOMOBILISMO

MEO KIDS

GAMES AND BOUNCY
CASTLES

CASINOS DO ALGARVE RALLY

MOTORSPORT

TORNEIO DE HÓQUEI EM PATINS 3X3

HÓQUEI EM PATINS

WATER RESCUE SHORT TRAINING COURSE

TRAINING COURSE

SKATER HOCKEY 3X3 TOURNAMENT

SKATER HOCKEY

FORMAÇÃO

XVII SUBIDA INTERNACIONAL DO RIO ARADE

CANOAGEM

SANTAL FRIDAYS

27TH INTERNATIONAL ASCENT OF THE RIVER ARADE

CANOEING

JOGOS
E INSUFLÁVEIS

IV PORTIPATIM

PATINAGEM
ARTÍSTICA

GAMES AND BOUNCY
CASTLES

4TH PORTIPATIM

FIGURE SKATING

TORNEIO REGIONAL DE CADETES

NATAÇÃO

MANZ CROSS GAMES

FITNESS

SARAU DE NATAÇÃO SINCRONIZADA

NATAÇÃO
SINCRONIZADA

BUGA SUNSET

FITNESS

CAMPEONATO NACIONAL DE NATAÇÃO ADAPTADA

NATAÇÃO
ADAPTADA

TORNEIO OFICIAL DE ABERTURA

HÓQUEI EM PATINS

GALA DO DESPORTO

HOMENAGEM AOS
CAMPEÕES
PORTIMONENSES

XXIV FESTIVAL DE VERÃO
PORTIMÃO CHALLENGE 2014
SARAU GÍMNICO P’LO AR
III SARAU GÍMNICO
III SARAU DA PÁSCOA
SARAU GÍMNICO

I ENCONTRO DE SURF ADAPTADO

SURF ADAPTADO

PORTUGAL FIT - ROAD SHOW DE FITNESS

FITNESS

MEO KIDS
AÇÃO DE FORMAÇÃO DE SALVAMENTO
6AS FEIRAS SANTAL
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2014

JOGOS
E INSUFLÁVEIS

45TH KARATE TRAINING

KARATE

KARATE TOURNAMENT

KARATE

10TH INTERNATIONAL BEACH VOLLEYBALL TOURNAMENT

BEACH VOLLEYBALL

CTT BEACH FOOTBALL NATIONAL TOURNAMENT

BEACH FOOTBALL

FARMÁCIA ARADE CTPR 2014 LEAGUE - 3 ROUNDS

TENNIS

FARMÁCIA ARADE DOUBLES LEAGUE 2014 - 3 ROUNDS

TENNIS

NATIONAL INDIVIDUAL CHAMPIONSHIP U18

TENNIS

JOVENS ESPERANÇAS JUNIOR TOURNAMENT

TENNIS

25TH PORTIMÃO OPEN

TENNIS

NATIONAL SENIORS CHAMPIONSHIP +35 MEN’S 2ND LEAGUE

TENNIS

PRAIA DA ROCHA TENNIS CLUB CUP

TENNIS

SMASHTOUR OPEN

TENNIS

3RD NIGHT SUMMER TOURNAMENT

TENNIS

3RD JUNIOR SUMMER TOURNAMENT

TENNIS

24 HOURS TENNIS MARATHON

TENNIS

12 HOURS SWIMMING PARTY

SWIMMING

25TH PRAIA DA ROCHA OPEN WATER SWIMMING COMPETITION

OPEN WATER
SWIMMING

6TH ALVOR OPEN WATER SWIMMING COMPETITION

OPEN WATER
SWIMMING

SWIMMING

MANZ CROSS GAMES

FITNESS

SYNCHRONISED SWIMMING SHOW

SYNCHRONISED
SWIMMING

BUGA SUNSET

FITNESS

ADAPTED SWIMMING NATIONAL CHAMPIONSHIP

ADAPTED SWIMMING

OFFICIAL OPENING TOURNAMENT

SKATER HOCKEY

YOUNGER SWIMMERS’ SUMMER FESTIVAL

SWIMMING

SPORTS GALA

RHYTHMIC GYMNASTICS SHOW

RHYTHMIC GYMNASTICS

TRIBUTE TO THE
CHAMPIONS
OF PORTIMÃO

CLOSING SEASON SHOW

RHYTHMIC GYMNASTICS

REGIONAL TAEKWONDO TOURNAMENT

TAEKWONDO

NATAÇÃO

SARAU DE GINÁSTICA RÍTMICA

GINÁSTICA RÍTMICA

SARAU DE ENCERRAMENTO DE CLASSES

GINÁSTICA RÍTMICA

SENIORS OLYMPICS

GYMNASTICS FOR ALL

OLIMPÍADAS SENIORES

GINÁSTICA PARA
TODOS

8TH KARATE GALA

KARATE

TAEKWONDO

TRAINING COURSE
AND FUTSAL

REGIONAL YOUNGER SWIMMERS’ TOURNAMENT

FESTIVAL DE VERÃO CADETES

TORNEIO DISTRITAL DE TAEKWONDO

ARBITRATION WORKSHOP AND 12TH JOSÉ FILIPE FUTSAL TOURNAMENT
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2015
CICLISMO

FESTA DE ENCERRAMENTO DE CICLOTURISMO

CICLISMO

SARAU GÍMNICO

GINÁSTICA

SARAU GÍMNICO DE VERÃO

GINÁSTICA

VÁRIAS

II PORTIMÃO AGRP GYM

GINÁSTICA

ALGARVE BEACHVOLLEY CAMP

VOLEIBOL PRAIA

TROFEU ENG.º NUNO MERGULHÃO

TIRO

LIGA CTPR 2015 FARMÁCIA ARADE - 7 ETAPAS

TÉNIS

TORNEIO CORONEL MAÇANITA

TIRO

LIGA DE PARES 2015 FARMÁCIA ARADE - 7 ETAPAS

TÉNIS

XVIII SUBIDA INTERNACIONAL DO RIO ARADE

CANOAGEM

LIGA DE PARES 2015 FARMÁCIA ARADE MASTERS - 2 ETAPAS

TÉNIS

II TROFÉU ANTÓNIO MOURA

VELA

OPEN JUVENIL DE PORTIMÃO MCDONALD’S

TÉNIS

CAMPEONATO NACIONAL DE CLASSES OLÍMPICAS

VELA

TORNEIO DE ABERTURA – SENIORES E SUB14

TÉNIS

CAMPEONATO DA EUROPA DE ENDURANCE

AQUABIKES/JETSKI

MARATONA DE TÉNIS E PADEL – 24 HORAS A JOGAR

TÉNIS

VII PASSEIO E EXPOSIÇÃO CICLOMOTORES ANTIGOS

CICLOMOTORES

OPEN DE VETERANOS TIVOLI MARINA

TÉNIS

MAMAMARATONA 2015, IV MEIA-MARATONA E III MINI MEIA-MARATONA

IV TORNEIO DE VERÃO NOTURNO

TÉNIS

MARCHA PASSEIO /
ATLETISMO

OPEN SMASHTOUR 2015 – ETAPA PORTIMÃO

TÉNIS

TORNEIO DA PÁSCOA

PETANCA

IV TORNEIO JUVENIL DE VERÃO

TÉNIS

TORNEIO OFICIAL DE PETANCA

PETANCA

TORNEIO INTERNACIONAL DE PORTIMÃO 2015 - SUB14

TÉNIS

GALA DO DESPORTO

XXVI OPEN DA CIDADE DE PORTIMÃO – SENIORES E SUB14

TÉNIS

HOMENAGEM AOS
CAMPEÕES
PORTIMONENSES

TORNEIO JUVENIS ESPERANÇAS SUB12 E SUB16

TÉNIS

12 HORAS A NADAR – FESTA DA NATAÇÃO

NATAÇÃO

XXIII TORNEIO DE NATAÇÃO

NATAÇÃO

FESTIVAL DE NOVEMBRO DE CADETES

NATAÇÃO

ESTÁGIO DE CAPTAÇÃO DE INFANTIS

NATAÇÃO

2 CURSOS DE NADADORES SALVADORES

SALVAMENTO

3 TORNEIOS REGIONAIS DE PÓLO AQUÁTICO

PÓLO AQUÁTICO

XI CORRIDA DA LIBERDADE

ATLETISMO

XLI VOLTA AO ALGARVE EM BICICLETA

CICLISMO

FUTSAL, PETANCA,
TÉNIS, VOLEIBOL

JOGO DE ANDEBOL

ANDEBOL ADAPTADO
NATAÇÃO ADAPTADA

VOLEIBOL DE PRAIA

ENCONTRO REGIONAL DE DESPORTO ESCOLAR – NECESSIDADES
EDUCATIVAS ESPECIAIS

FASE FINAL DO CIRCUITO REGIONAL DE VOLEIBOL DE PRAIA

VOLEIBOL DE PRAIA

GATA NA PRAIA

BASQUETEBOL

ETAPA DO CIRCUITO NACIONAL DE GIRA-PRAIA

VOLEIBOL DE PRAIA

CONVÍVIO REGIONAL DE BASQUETEBOL

BASQUETEBOL

6AS FEIRAS SANTAL

VÁRIAS

CONVÍVIO DE BASQUETEBOL MEMORIAL MÁRIO LEMOS

BASQUETEBOL

PORTIMÃO SUNSET FITNESS PARTY

VÁRIAS

V PORTIPATIM

PATINAGEM ARTÍSTICA

FASE FINAL DO CIRCUITO NACIONAL DE ANDEBOL DE PRAIA

ANDEBOL DE PRAIA-

TORNEIO E FORMAÇÃO DE HÓQUEI EM PATINS

HÓQUEI EM PATINS

FÉRIAS DESPORTIVAS DA AEISCAL

VÁRIAS

TORNEIO 3X3 DE HÓQUEI EM PATINS

HÓQUEI EM PATINS

II ENCONTRO SURF ADAPTADO

SURF

II TORNEIO OFICIAL DA ESCOLA DE PATINAGEM

HÓQUEI EM PATINS

3 TORNEIOS DE PÓLO AQUÁTICO

PÓLO AQUÁTICO

MARCHA CORRIDA DE ALVOR

MARCHA PASSEIO

OLIMPÍADAS SENIORES

GINÁSTICA PARA TODOS

MARCHA SOLIDÁRIA

MARCHA PASSEIO

ESTÁGIO REGIONAL E CAMPEONATO DE KARATÉ

KARATÉ

BMX

XLVI ESTÁGIO DE KARATÉ

KARATÉ

CAMPEONATO DO MUNDO DE KICKBOXING

KICKBOXING

TORNEIO DE NATAL

KARATÉ

I OPEN DE FUTSAL

FUTSAL

XI TORNEIO DE FUTSAL DR. MANUEL DA LUZ

FUTSAL

TORNEIOS DE FUTSAL DE VERÃO

FUTSAL

SURF SALVA

SURF

VII PROVA DE MAR – ALVOR

PROVA DE MAR

XXVI PROVA DE MAR DA PRAIA DA ROCHA

PROVA DE MAR

TORNEIO INTER-REGIONAL DE PÓLO AQUÁTICO

PÓLO AQUÁTICO

ALVOR JUDO CAMP – ESTÁGIO INTERNACIONAL

JUDO

TORNEIO CIDADE DE PORTIMÃO

TIRO

TORNEIO MAJOR DAVID NETO

TIRO

II TORNEIO ADJA E CAMPEONATO NACIONAL DE JUDO

JUDO

KRAV MAGA

IV SARAU DA PÁSCOA

GINÁSTICA

DIA PARALÍMPICO NA ESCOLA

BOCCIA, KARATÉ,
NATAÇÃO, VOLEIBOL,
ATLETISMO

SARAU DA PRIMAVERA

GINÁSTICA RÍTMICA

SARAU DE NATAL

GINÁSTICA RÍTMICA

TORNEIO DE KARATÉ ASSOCIATIVO

KARATÉ

XI TORNEIO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL DE PRAIA

TORNEIO DE MINI- HÓQUEI EM PATINS

HÓQUEI EM PATINS

FINAL FOUR EM BASQUETEBOL – SUB18 MASC.

CAMPEONATO REGIONAL DE BMX FREESTYLE
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IXV CLÁSSICA DE CICLOTURISMO DE PORTIMÃO - FÓIA

IENCONTRO DESPORTIVO E CULTURAL

ESTÁGIO KRAV MAGA
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2015

144

KRAV MAGA TRAINING

KRAV MAGA

4TH GYMNASTICS EASTER SHOW

GYMNASTI CS

PARALYMPIC SCHOOL DAY

BOCCIA, KARATE,
SWIMMING, VOLLEYBALL, ATHLETICS

SPRING SHOW

RHYTHMIC GYMNASTICS

CHRISTMAS SHOW

RHYTHMIC GYMNASTICS

KARATE CLUBS TOURNAMENT

KARATE

11TH INTERNATIONAL BEACH VOLLEYBALL TOURNAMENT

BEACH VOLLEYBALL

MINI- SKATER HOCKEY TOURNAMENT

SKATER HOCKEY

BEACH VOLLEYBALL REGIONAL CIRCUIT FINAL STAGE

BEACH VOLLEYBALL

MEN’S BASKETBALL FINAL FOUR – U18

BASKETBALL

GIRA PRAIA VOLLEYBALL NATIONAL CIRCUIT STAGE

BEACH VOLLEYBALL

REGIONAL BASKETBALL MEETING

BASKETBALL

SANTAL FRIDAYS

DIVERSE

MÁRIO LEMOS MEMORIAL BASKETBALL MEETING

BASKETBALL

PORTIMÃO SUNSET FITNESS PARTY

DIVERSE

5TH PORTIPATIM

FIGURE SKATING

BEACH HANDBALL NATIONAL CIRCUIT FINAL STAGE

BEACH HANDBALL

SKATER HOCKEY SHORT TRAINING COURSE AND TOURNAMENT

SKATER HOCKEY

AEISCAL SPORTING HOLIDAYS

DIVERSE

SKATER HOCKEY 3X3 TOURNAMENT

SKATER HOCKEY

2ND ADAPTED SURF MEETING

SURF

2ND SKATER HOCKEY SCHOOL OFFICIAL TOURNAMENT

SKATER HOCKEY

3 WATER POLO TOURNAMENTS

WATER POLO

ALVOR WALK / RUN

WALKING / RUNNING

SENIORS OLYMPICS

GYMNASTICS FOR ALL

SOLIDARITY WALK / RUN

WALKING / RUNNING

REGIONAL TRAINING AND KARATE CHAMPIONSHIP

KARATE

REGIONAL BMX FREESTYLE CHAMPIONSHIP

BMX

46TH KARATE TRAINING

KARATE

KICKBOXING WORLD CHAMPIONSHIP

KICKBOXING

CHRISTMAS TOURNAMENT

KARATE

1ST FUTSAL OPEN

FUTSAL

11TH DR. MANUEL DA LUZ FUTSAL TOURNAMENT

FUTSAL

SUMMER FUTSAL TOURNAMENTS

FUTSAL

SURF SAVES TRAINING

SURF

7TH ALVOR OPEN WATER SWIMMING COMPETITION

OPEN WATER SWIMMING

26TH PRAIA DA ROCHA OPEN WATER SWIMMING COMPETITION

OPEN WATER SWIMMING

INTER REGIONAL WATER POLO TOURNAMENT

WATER POLO

INTERNATIONAL TRAINING ALVOR JUDO CAMP

JUDO

PORTIMÃO TOURNAMENT

SHOOTING

MAJOR DAVID NETO TOURNAMENT

SHOOTING

2ND ADJA TOURNAMENT AND NATIONAL JUDO CHAMPIONSHIP

JUDO

CULTURAL AND SPORTS MEETING

FUTSAL, PETANQUE,
TENNIS, VOLLEYBALL

I
CYCLE
TOURISM CLOSING PARTY

CYCLING

HANDBALL GAME

ADAPTED HANDBALL

GYMNASTICS SHOW

GYMNASTICS

SCHOOL SPORTS REGIONAL MEETING – SPECIAL NEEDS EDUCATION

ADAPTED SWIMMING

SUMMER GYMNASTICS SHOW

GYMNASTICS

GATA NA PRAIA BEACH SPORTS EVENT

DIVERSE

2ND PORTIMÃO AGRP GYM

GYMNASTICS

ALGARVE BEACH VOLLEYBALL CAMp

BEACH VOLLEYBALL

ENG.º NUNO MERGULHÃO TROPHY

SHOOTING

FARMÁCIA ARADE CTPR 2015 LEAGUE - 7 ROUNDS

TENNIS

FARMÁCIA ARADE DOUBLES LEAGUE 2015 - 7 ROUNDS

TENNIS

18TH INTERNATIONAL ASCENT OF THE RIVER ARADE

CANOEING

FARMÁCIA ARADE DOUBLES LEAGUE MASTERS 2015 - 2 ROUNDS

TENNIS

2ND ANTÓNIO MOURA TROPHY

SAILING

MCDONALD’S PORTIMÃO JUNIOR

TENNIS

NATIONAL CHAMPIONSHIP OLYMPIC CLASSES

SAILING

OPENING TOURNAMENT – SENIORS AND U14

TENNIS

EUROPEAN ENDURANCE CHAMPIONSHIP

AQUABIKES/JET SKI

TENNIS AND PADEL MARATHON – 24 HOURS PLAYING

TENNIS

7TH OLD MOPEDS EXHIBITION AND TOUR

MOPEDS

TIVOLI MARINA VETERANS OPEN

TENNIS

WALKING / ATHLETICS

4TH NIGHT SUMMER TOURNAMENT

TENNIS

MAMAMARATONA (MARATHON FOR RAISING CONSCIENCE ON
BREAST CANCER) 2015, 4TH HALF MARATHON AND 3RD MINI
HALF MARATHON

SMASHTOUR OPEN 2015 –PORTIMÃO STAGE

TENNIS

EASTER TOURNAMENT

PETANQUE

4TH JUNIOR SUMMER TOURNAMENT

TENNIS

PETANQUE OFFICIAL TOURNAMENT

PETANQUE

PORTIMÃO 2015 INTERNATIONAL TOURNAMENT U14

TENNIS

SPORTS GALA

26TH PORTIMÃO OPEN – SENIORS AND U14

TENNIS

TRIBUTE TO THE
CHAMPIONS OF
PORTIMÃO

JUNIOR TOURNAMENT U12 AND U16

TENNIS

12 HOURS SWIMMING PARTY

SWIMMING

23RD SWIMMING TOURNAMENT

SWIMMING

YOUNGER SWIMMERS’ NOVEMBER FESTIVAL

SWIMMING

CHILDREN RECRUITING TRAINING

SWIMMING

2 WATER RESCUE COURSES

WATER RESCUE

3 WATER POLO REGIONAL TOURNAMENTS

WATER POLO

11TH FREEDOM RUN

ATHLETICS

41ST VOLTA AO ALGARVE CYCLING RACE

CYCLING

15TH PORTIMÃO CLASSICAL CYCLE TOURISM - FÓIA

CYCLING

CORONEL MAÇANITA TOURNAMENT

SHOOTING
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2016
DIA DE SURF FEMININO

SURF

ESTÁGIO DE KARATÉ

KARATÉ

PORTIPATIM

PATINAGEM ARTÍSTICA

V SARAU GÍMNICO DA PÁSCOA

GINÁSTICA

ESTÁGIO REGIONAL DE KARATÉ

KARATÉ

FESTIVAL DE PATINAGEM ARTÍSTICA

PATINAGEM ARTÍSTICA

TORNEIO DE PETANCA DE PORTIMÃO

PETANCA

XXII TORNEIO 25 ABRIL

FUTSAL

ALVOR JUDO CAMP

JUDO

FINAL FOUR SUB16 FEM. EM BASQUETEBOL

BASQUETEBOL

XL TORNEIO INTERBANCÁRIO DO SUL

FUTSAL

II TORNEIO DE PORTIMÃO A PATINAR 2016

HÓQUEI EM PATINS

I TORNEIO TRIANGULAR BASQUETEBOL

BASQUETEBOL

JOGO SOLIDÁRIO

FUTSAL

TORNEIO DE VERÃO 3X3 JOÃO ALMEIDA

HÓQUEI EM PATINS

3 ENCONTROS DE MINI - BASQUETEBOL

BASQUETEBOL

TORNEIO DE FUTSAL INTER-BOMBEIROS

FUTSAL

I CLINIC GR DE HÓQUEI PATINS

HÓQUEI EM PATINS

FINAL FOUR SUB18 MASC. EM BASQUETEBOL

BASQUETEBOL

CIRCUITO REGIONAL DE GIRA-PRAIA

VOLEIBOL DE PRAIA

III TORNEIO E FORMAÇÃO

CAMPEONATO DISTRITAL DE COMBATES

TAEKWONDO

XII TORNEIO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL DE PRAIA JOÃO JOSÉ

VOLEIBOL DE PRAIA

MARCHA CORRIDA DE ALVOR

MARCHA PASSEIO

ENCONTRO DESPORTIVO E CULTURAL

FESTIVAL DE ATIVIDADES AQUÁTICAS DA CIDADE DE PORTIMÃO

NATAÇÃO

TORNEIO REGIONAL DE CADETES
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NATAÇÃO

FESTIVAL DE NATAÇÃO SINCRONIZADA

NATAÇÃO SINCRONIZADA

ESTÁGIO INTERTERRITORIAL DE INFANTIS

NATAÇÃO

TORNEIO REGIONAL DE PÓLO AQUÁTICO – SUB15

PÓLO AQUÁTICO

I PROVA DE APURAMENTO REGIONAL DE VELA LIGEIRA

VELA LIGEIRA

GRANDE PRÉMIO DE PORTUGAL DE F1 MOTONÁUTICA

MOTONÁUTICA

III TROFÉU ANTÓNIO MOURA

VELA LIGEIRA

2016 PORTIMÃO FW EUROPEAN CHAMPIONSHIP

WINDSURF

TORNEIO DA CIDADE DE PORTIMÃO

TIRO

RALI CIDADE DE PORTIMÃO

AUTOMOBILISMO

RALI CASINOS DO ALGARVE

AUTOMOBILISMO

FESTA DE ENCERRAMENTO DE CICLOTURISMO

CICLISMO

XVI CLÁSSICA CICLOTURISMO PORTIMÃO - FÓIA

CICLISMO

III TORNEIO DE JUDO - ADJA

JUDO

V SARAU DA PÁSCOA

GINÁSTICA

CAMPEONATO DISTRITAL DA LIGA BASE

GINÁSTICA RÍTMICA

SARAU DE ENCERRAMENTO

GINÁSTICA RÍTMICA

ESTÁGIO DA SELEÇÃO NACIONAL DE ULTIMATE

DISCO

XX ENCONTRO INTERNACIONAL DE CAPOEIRA

CAPOEIRA

FORMAÇÃO DE KARATÉ

KARATÉ

V TORNEIO DE VERÃO NOTURNO DE SENIORES E JUVENIS SUB12/SUB14

TÉNIS

MARATONA DE TÉNIS E PADEL – 24 HORAS

TÉNIS

TORNEIO INTERNACIONAL DE PORTIMÃO 2016 SUB14

TÉNIS

K-OPEN SMASHTOUR 2016

TÉNIS

12 HORAS A NADAR – FESTA DA NATAÇÃO

NATAÇÃO

HÓQUEI EM PATINS

TORNEIO REGIONAL DE PÓLO AQUÁTICO – SUB15 E SUB17

PÓLO AQUÁTICO

SEALS VII SERIES

AIR SOFT

2 ENCONTROS REGIONAIS DE NATAÇÃO – DESPORTO ESCOLAR

NATAÇÃO

FUTSAL, PETANCA,
TÉNIS, VOLEIBOL

ENCONTRO REGIONAL DE DESPORTO ESCOLAR –
NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

NATAÇÃO

XII CORRIDA DA LIBERDADE

ATLETISMO

GINÁSTICA RÍTMICA

BEACH VOLLEYBALL CAMP

VOLEIBOL DE PRAIA

CAMPEONATO NACIONAL DE GINÁSTICA RÍTMICA

GINÁSTICA RÍTMICA

SARAU DA PRIMAVERA
SARAU GÍMNICO 2016

GINÁSTICA

SURF SALVA

SURF

TROFEU ENG.º NUNO MERGULHÃO

TIRO

SARAU GÍMNICO

GINÁSTICA

III ENCONTRO DE SURF ADAPTADO

SURF

TROFEU CORONEL MAÇANITA

TIRO

SARAU GÍMNICO

GINÁSTICA

XXVII PROVA DE MAR DA PRAIA DA ROCHA

NATAÇÃO

TROFEU MAJOR DAVID NETO

TIRO

XXVI FESTIVAL DE VERÃO

GINÁSTICA

VIII PROVA DE MAR DE ALVOR

NATAÇÃO

ENCONTRO NACIONAL DE FUTEBOL DE PRAIA CTT

FUTEBOL PRAIA

OLIMPÍADAS SENIORES

GINÁSTICA PARA
TODOS

TORNEIO DE VOLEIBOL DE PRAIA SOLIDÁRIO

VOLEIBOL PRAIA

XIX SUBIDA INTERNACIONAL DO RIO ARADE

CANOAGEM

COMEMORAÇÕES DOS 75 ANOS DO LAR DA CRIANÇA

VÁRIAS

LIGA CTPR 2016 FARMÁCIA ARADE - 8 ETAPAS

TÉNIS

MAMAMARATONA 2016, V MEIA-MARATONA
E IV MINI MEIA-MARATONA

MARCHA PASSEIO /
ATLETISMO

LIGA DE PARES 2016 FARMÁCIA ARADE - 7 ETAPAS

TÉNIS

GALA DO DESPORTO

LIGA DE PADEL 2016 FARMÁCIA ARADE - 7 ETAPAS

TÉNIS

HOMENAGEM AOS
CAMPEÕES
PORTIMONENSES

LIGA CTPR 2016 FARMÁCIA ARADE - MASTERS

TÉNIS

LIGA DE PARES 2016 FARMÁCIA ARADE - MASTERS

TÉNIS

LIGA DE PADEL 2016 FARMÁCIA ARADE - MASTERS

TÉNIS

TAÇA DO CLUBE DE PADEL

TÉNIS

OPEN DE VETERANOS TIVOLI MARINA PORTIMÃO

TÉNIS

CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL SUB14

TÉNIS

III ENCONTRO DE DESPORTO ESCOLAR – TÉNIS ZONA 1

TÉNIS

ENCONTRO NACIONAL INDIVIDUAL SUB18

TÉNIS

TORNEIO JOVENS ESPERANÇAS

TÉNIS

XXVII OPEN JUVENIL DE PORTIMÃO MCDONALD’S 2016

TÉNIS

CAMPEONATO REGIONAL DE PADEL DE EQUIPAS SENIORES

TÉNIS
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2016
WOMEN’S SURFING DAY

SURF

KARATE TRAINING

KARATE

PORTIPATIM

FIGURE SKATING

TENNIS AND PADEL MARATHON – 24 HOURS

TENNIS

5TH GYMNASTICS EASTER SHOW

GYMNASTICS

REGIONAL KARATE TRAINING

KARATE

FIGURE SKATING FESTIVAL

FIGURE SKATING

PORTIMÃO 2016 INTERNATIONAL TOURNAMENT U14

TENNIS

PORTIMÃO PETANQUE TOURNAMENT

PETANQUE

12TH TOURNAMENT OF THE 25TH APRIL HOLIDAY

FUTSAL

ALVOR JUDO CAMP

JUDO

K-OPEN SMASHTOUR 2016

TENNIS

WOMEN’S BASKETBALL FINAL FOUR U16

BASKETBALL

40TH SOUTHERN BANKING AGENCIES TOURNAMENT

FUTSAL

2ND PORTIMÃO SKATING TOURNAMENT 2016

SKATER HOCKEY

12 HOURS SWIMMING PARTY

SWIMMING

1ST TRIANGULAR BASKETBALL TOURNAMENT

BASKETBALL

SOLIDARITY GAME

FUTSAL

JOÃO ALMEIDA 3X3 SUMMER TOURNAMENT

SKATER HOCKEY

WATER POLO REGIONAL TOURNAMENT – U15 AND U17

WATER POLO

3 MINI BASKETBALL MEETINGS

BASKETBALL

FIRE BRIGADES FUTSAL TOURNAMENT

FUTSAL

1ST SKATER HOCKEY CLINIC GR

SKATER HOCKEY

2 REGIONAL SWIMMING MEETINGS – SCHOOL SPORTS

SWIMMING

MEN’S BASKETBALL FINAL FOUR U18

BASKETBALL

GIRA PRAIA VOLLEYBALL REGIONAL CIRCUIT

BEACH VOLLEYBALL

3RD SHORT TRAINING COURSE AND TOURNAMENT

SKATER HOCKEY

12TH FREEDOM RUN

ATHLETICS

REGIONAL FIGHTS CHAMPIONSHIP

TAEKWONDO

12TH JOÃO JOSÉ INTERNATIONAL BEACH VOLLEYBALL TOURNAMENT

BEACH VOLLEYBALL

SEALS 7TH SERIES

AIR SOFT

NATIONAL RHYTHMIC GYMNASTICS CHAMPIONSHIP

RHYTHMIC GYMNASTICS

ALVOR WALK / RUN

WALKING / RUNNING

CULTURAL AND SPORTS MEETING

FUTSAL, PETANQUE,
TENNIS, VOLLEYBALL

SCHOOL SPORTS REGIONAL MEETING – SPECIAL NEEDS EDUCATION SWIMMING

ENG.º NUNO MERGULHÃO TROPHY

SHOOTING

PORTIMÃO AQUA ACTIVITIES FESTIVAL

SWIMMING

BEACH VOLLEYBALL CAMP

BEACH VOLLEYBALL

CORONEL MAÇANITA TROPHY

SHOOTING

SPRING SHOW

RHYTHMIC GYMNASTICS

SURF SAVES TRAINING

SURF

MAJOR DAVID NETO TROPHY

SHOOTING

GYMNASTICS SHOW 2016

GYMNASTICS

3RD ADAPTED SURF MEETING

SURF

NATIONAL CTT BEACH FOOTBALL MEETING

BEACH FOOTBALL

GYMNASTICS SHOW

GYMNASTICS

14TH INTERNATIONAL ASCENT OF THE RIVER ARADE

CANOEING

GYMNASTICS

28TH PRAIA DA ROCHA OPEN WATER SWIMMING COMPETITION

SWIMMING

GYMNASTICS SHOW

GYMNASTICS

8TH ALVOR OPEN WATER SWIMMING COMPETITION

SWIMMING

26TH SUMMER FESTIVAL

BEACH VOLLEYBALL

SENIORS OLYMPICS

GYMNASTICS FOR ALL

SOLIDARITY BEACH VOLLEYBALL TOURNAMENT

MAMAMARATONA (MARATHON FOR RAISING CONSCIENCE ON BREAST WALKING / ATHLETICS
CANCER) 2016, 5TH HALF MARATHON AND 4TH MINI HALF MARATHON

FARMÁCIA ARADE CTPR 2016 LEAGUE - 8 ROUNDS

TENNIS

LAR DA CRIANÇA KINDERGARTEN 75TH ANNIVERSARY CEREMONY

DIVERSE

FARMÁCIA ARADE DOUBLES LEAGUE 2016 - 7 ROUNDS

TENNIS

YOUNGER SWIMMERS’ REGIONAL TOURNAMENT
SYNCHRONISED SWIMMING FESTIVAL
INTER REGIONAL CHILDREN’S TRAINING
WATER POLO REGIONAL TOURNAMENT - U15
1ST REGIONAL PRELIMINARY SAILING COMPETITION
F1 POWERBOAT GRAND PRIX OF PORTUGAL
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SWIMMING
SYNCHRONISED SWIMMING
SWIMMING
WATER POLO
SAILING
POWERBOATS

3RD ANTÓNIO MOURA TROPHY

SAILING

2016 PORTIMÃO FW EUROPEAN CHAMPIONSHIP

WINDSURF

FARMÁCIA ARADE PADEL LEAGUE 2016 - 7 ROUNDS

TENNIS

PORTIMÃO TOURNAMENT

SHOOTING

FARMÁCIA ARADE CTPR 2016 LEAGUE - MASTERS

TENNIS

PORTIMÃO RALLY

MOTORSPORT

FARMÁCIA ARADE DOUBLES LEAGUE 2016 - MASTERS

TENNIS

CASINOS DO ALGARVE RALLY

MOTORSPORT

FARMÁCIA ARADE PADEL LEAGUE 2016 – MASTERS

TENNIS

CYCLE TOURISM CLOSING PARTY

CYCLING

PADEL CLUB CUP

TENNIS

16TH PORTIMÃO CLASSICAL CYCLE TOURISM – FÓIA

CYCLING

TIVOLI MARINA PORTIMÃO VETERANS OPEN

TENNIS

3RD JUDO TOURNAMENT - ADJA

JUDO

REGIONAL INDIVIDUAL CHAMPIONSHIP U14

TENNIS

5TH EASTER SHOW

GYMNASTICS

3RD SCHOOL SPORTS MEETING – TENNIS AREA 1

TENNIS

REGIONAL CHAMPIONSHIP

RHYTHMIC GYMNASTICS

NATIONAL INDIVIDUAL MEETING U18

TENNIS

CLOSING SHOW

RHYTHMIC GYMNASTICS

JOVENS ESPERANÇAS JUNIOR TOURNAMENT

TENNIS

ULTIMATE FRISBEE NATIONAL TEAM TRAINING

ULTIMATE FRISBEE

27TH PORTIMÃO MCDONALD’S 2016 JUNIOR OPEN

TENNIS

20TH INTERNATIONAL CAPOEIRA MEETING

CAPOEIRA

REGIONAL SENIORS TEAMS PADEL CHAMPIONSHIP

TENNIS

KARATE SHORT TRAINING COURSE

KARATE

5TH NIGHT SUMMER TOURNAMENT SENIORS AND JUNIORS (U12/U14)

TENNIS

SPORTS GALA

TRIBUTE TO THE
CHAMPIONS OF
PORTIMÃO
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ANEXO IV
Imagem e Identidade do Projeto de Comunicação

APPENDIX IV
Image and identity of the Communication Project
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Os grandes eventos são constituídos por um sistema de mensagens e de

Big events comprise a system of messages and complex sig-

recursos significantes e complexos, manifestado em todas e cada uma das

nificant resources illustrated in each and every part, to pro-

partes, de forma a promover uma determinada imagem.

mote a specific image.

Dada a importância estratégica e instrumental destes recursos, a Identidade

Considering the strategic importance of these resources, the

Visual de Portimão Cidade Europeia do Desporto 2019 assenta nos objetivos

visual identity of Portimão European City of Sports 2019 lays

de comunicação e valores do Município de Portimão, que aposta no avanço

upon the communication goals and values of the Municipality,

da cidade e no desenvolvimento do desporto, favorecendo projetos despor-

like the development of the city and the development of sport,

tivos e privilegiando o reforço de Mais Desporto para Todos

enhancing sports projects and the idea of having More Sport

CANDIDATA
CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO
Candidate

European City of Sports

for All.

.IDENTIDADE

VISUAL

VISUAL IDENTITY

A Identidade visual criada engloba o conjunto dos elementos gráficos de

The created visual identity includes the graphic elements of

identidade verbal, símbolo, cores, ilustrações e slogan.

lettering, symbol, colours, illustrations and slogan.

Para a identidade verbal ou logotipo da marca, foram escolhidos 3 tipos de

The chosen lettering has three types. The word Portimão in-

letra. A palavra Portimão confere uma envolvência de movimentos e liberda-

dicates movement and freedom, which connects directly to

de, que são características relacionadas com a prática de desporto, a frase

practising sport, the sentence Candidate, European City of

Candidata, Cidade Europeia do Desporto tem um tipo muito legível e unifor-

Sports has a very legible and uniform type for being the brand

me, por ser a designação da marca e a data de 2019, cuja tipografia confere

and the date 2019, in which the typography reveals the most

o lado mais clássico do desporto, demostra o seu caráter através da posição

classic side of sport, demonstrates its character by placing

relativa dos elementos.

elements randomly.

O símbolo relaciona-se de certa forma com a marca Câmara Municipal de
Portimão, sendo capaz de comunicar alguns dos seus atributos; Modernida-

The symbol is connected to the brand Câmara Municipal de

de, Dinamismo; Acção,Visão e Diversidade de actuação.

Portimão and communicates some of its characteristics like
modernism, dynamism, action, vision and acting diversity. The

O símbolo relaciona-se de certa forma com a marca Câmara Municipal de

circle elements are universal symbols and pretend to induce

Portimão, sendo capaz de comunicar alguns dos seus atributos - moder-

movement, energy and totality while relating to the slogan

nidade, dinamismo, ação, visão e diversidade de atuação. Os elementos

More Sport for All. Also due to its circling action it is possible

circulares escolhidos são símbolos universais e pretendem comunicar in-

to adapt the symbol to diverse pictures. It has a main position

tenções de movimento, energia e totalidade, relacionando-se com o slogan

but it can become more dynamic and versatile and be used in

Mais desporto para todos. Por outro lado, através da sua ação giratória, é

a different rotation position. It can also be used by itself provi-

possível adaptar o símbolo a diferentes tipos de imagens selecionadas. Tem

ding identity to the item or it can have a more specific identity

uma posição principal, mas pode adquirir mais dinâmica e versatilidade e

and show several sports.

ser aplicado noutra posição em rotação. Pode também ser aplicado sozinho,
conferindo identidade à peça, ou pode adquirir uma identidade mais específica, sendo caracterizado por várias modalidades.
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As cores adotadas são o vermelho, o azul e o amarelo. O vermelho sugere

The chosen colours were red, blue and yellow. Red suggests

Fica assim completo todo o ideário gráfico para a promoção e divulgação

These are the graphic ideas for the promotion and dissemina-

energia, entusiasmo, velocidade e ação. O azul remete para o mar e o rio

energy, enthusiasm, speed and action. Blue is referring to the

de Portimão Cidade Europeia do Desporto 2019.

tion of Portimão European City of Sport 2019.

que envolvem a nossa cidade e o amarelo reflete o sol e o nosso otimismo.

sea and the river around our city and yellow is our sun and our
optimism.

Foi também adotado um slogan - Mais desporto para todos, que é aplicado
no tipo de letra do 2019 sobre uma mancha de cor e movimento.

The slogan More Sport for All was selected and used in the
lettering of the date 2019, over a spot of colour and movement.

Para fortalecer a identidade visual, foram ainda projetadas composições
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gráficas/ilustrações que englobam silhuetas dos desportos praticados e

Illustrations that include the practised sports and spots of co-

manchas de cor e movimento.

lour and movement were used to strengthen the visual identity.
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ANEXO V
Cartas de Conforto

APPENDIX V
Letters supporting the candidature
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