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Vice-Presidente da Câmara Municipal de Águeda

Car@ munícipe,

Nesta nova fase de desconfinamento que agora se inicia e apesar das circunstâncias e
condicionantes atuais, estão previstas um conjunto de atividades ligadas às modalidades
náuticas, à exploração dos percursos pedestres e de BTT e não só, mantendo ativa a dinâmica
desportiva do nosso concelho.

Destacamos, nesta newsletter, o Desporto Adaptado, uma área que reflete uma aposta
estratégica da Câmara Municipal de Águeda, procurando que os vários equipamentos
municipais apresentem "soluções" desportivas para todos nas várias modalidades, apoiando a
construção de uma sociedade mais equitativa e inclusiva.

Edson Santos,
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NEWSLETTER DESPORTO É VIDA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA



Município foi distinguido pela “Presença Digital no Desporto do ano 2020” e “Intervenção Covid-19 no
Desporto do ano 2020”.
A Câmara Municipal de Águeda foi distinguida, entre 130 Municípios de todo o país, com dois prémios
pela sua atuação na área do Desporto. O primeiro lugar na “Presença Digital no Desporto do ano
2020” e o segundo lugar na “Intervenção Covid-19 no Desporto do ano 2020” foram os galardões
atribuídos pela Plataforma Cidade Social.

A Câmara Municipal de Águeda venceu mais um prémio na área do
Desporto, atribuído pela Plataforma Cidade Social, desta vez
relativo ao Plano de Manutenção das instalações desportivas 2021.
O Município de Águeda foi eleito pelos seus pares (pelos 130
Municípios de todo o país que fazem parte daquela estrutura)
como tendo o melhor Plano de Manutenção das instalações
desportivas do país, na categoria de concelhos entre 10.001 e
50.000 habitantes. 3

NEWSLETTER DESPORTO É VIDA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

NOTÍCIAS 

CIDADE SOCIAL DISTINGUE A CÂMARA MUNICIPAL 
DE ÁGUEDA PELA PROGRAMAÇÃO DESPORTIVA EM PERÍODO
DE PANDEMIA

https://www.cm-agueda.pt/pages/48?news_id=2250
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CÂMARA DE ÁGUEDA RECEBE DISTINÇÃO “PLANO
DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 2021”

https://www.cm-agueda.pt/pages/48?news_id=2267

Para prémio “Presença Digital 2020”, que Águeda venceu na
categoria dos municípios entre 10 e 50 mil habitantes, contou a
dinâmica implementada através das várias redes sociais (Facebook
do Município de Águeda, do Centro Municipal de Marcha e Corrida
de Águeda e do Águeda Bike Park). 
A Câmara Municipal conquistou ainda o segundo lugar pelas
práticas implementadas no âmbito da Covid-19. A adaptação dos
espaços desportivos, em respeito pelas normas das autoridades de
saúde, bem como uma gestão ajustada à situação pandémica dos
eventos que se realizaram em 2020 foram realçadas neste prémio.

Torna-se essencial dotar os equipamentos desportivos municipais das condições adequadas e com a
máxima qualidade para promover um desporto para todos, pelo que a Câmara de Águeda
desenvolveu um plano de manutenção específico para cada instalação desportiva, que foi agora
distinguido pela Plataforma Cidade Social, numa votação efetuada pelos restantes municípios.
Para cada um dos equipamentos desportivos municipais (Piscinas Municipais, Estádio Municipal,
Águeda Bike Park, Polidesportivos, entre outros) foi elaborado um documento onde constam as
Instruções de Trabalho, que estabelece as orientações, elabora a lista de tarefas necessárias e
determina as ações a realizar para atingir os pressupostos de melhoria definidos.

https://www.cm-agueda.pt/pages/48?news_id=2250
https://www.cm-agueda.pt/pages/48?news_id=2267


A Câmara Municipal de Águeda aprovou a atribuição, em reunião de
Executivo, de vários apoios às coletividades de todo o concelho,
representando um total de 508.134,33 euros para a época
2020/2021. Este é um apoio que vem reforçar as verbas
recentemente concedidas para que estas coletividades
desenvolvam a sua atividade e enfrentem os desafios que a
pandemia da Covid-19 impôs.

Os apoios concedidos, para além de incentivar a atividade regular
das coletividades, reconhece o mérito desportivo dos atletas,
associações desportivas ou clubes que, pela particular distinção
dos resultados desportivos obtidos em cada ano, tenham conferido
um especial contributo ao desenvolvimento do desporto no
Município.

De salientar ainda o apoio extraordinário concedido para as
iniciativas que se enquadram numa estratégia de desenvolvimento
desportivo e turístico do concelho e que permitem incentivar as
diferentes modalidades desportivas em Águeda, bem como a
captação de visitantes ao concelho ao longo de todo o ano.

Assim, os incentivos concedidos resultam de um Programa de
Apoio, ao qual foram submetidas candidaturas por parte de 25
associações desportivas de todo o concelho, que apresentaram 190
pedidos a diversas tipologias de apoios.
Acresce a estes incentivos, o concedido a 18 atletas que, de forma
individual, se candidataram a este Programa de Apoio Desportivo.
Acresce a este “pacote financeiro”, os apoios concedidos para a
aquisição de um Desfibrilhador Automático Externo (DAE), que foi
solicitado por quatro coletividades desportivas: a Associação
Desportiva Valonguense, o Ginásio Clube de Águeda, a Associação
Desportiva Recreativa e Cultural Carqueijo e a União Desportiva
Mourisquense.
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NOTÍCIAS 

CÂMARA REFORÇA APOIOS FINANCEIROS ÀS
COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO

https://www.cm-agueda.pt/pages/48?news_id=2268
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https://www.cm-agueda.pt/pages/48?news_id=2268


A equipa feminina do Recreio de Águeda conquistou o segundo lugar no Campeonato Nacional
de Corta-Mato Longo, no dia 21 de março, pela quarta temporada consecutiva. A equipa
conseguiu um total de 32 pontos na classificação geral final, graças às prestações das atletas
Neide Dias, Emília Pisoeiro, Susana Cunha, Carla Martinho, Andreia Santos e Joana Nunes. 

Estes resultados validam o apoio que a Câmara Municipal de Águeda concede ao Recreio
Desportivo de Águeda, que na época desportiva de 2020/2021, apenas para o atletismo tem o
valor de 7 040,00€, distribuído entre praticantes da modalidade, deslocações para provas e
material desportivo. 
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NOTÍCIAS 

RECREIO DESPORTIVO DE ÁGUEDA SAGROU-SE
VICE-CAMPEÃO NACIONAL DE CORTA-MATO
LONGO
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O Clube Desportivo Fullracing mudou a sua sede para o concelho de Águeda, marcando o início
do novo ano. É um clube de ciclismo com forte aposta na formação de jovens, ajudando a
integrar todos os praticantes da modalidade no concelho de Águeda.

CLUBE DESPORTIVO FULLRACING MUDA A SUA
SEDE PARA ÁGUEDA

O Clube irá integrar o projeto Águeda Bike 4 Kids, da Câmara Municipal de Águeda, potenciando
assim as aulas e permitindo a captação de atletas nas camadas mais jovens. Serão feitas ações
de sensibilização nas escolas do concelho, pelo Clube em conjunto com os técnicos da
Autarquia.

A Câmara Municipal de Águeda
pretende dinamizar uma parceria
com o clube, para que a escolha da
sua sede fosse em Águeda,
viabilizando a estratégia da
utilização da bicicleta nas suas
várias vertentes, com o objetivo de
aumentar o número de jovens a
praticar a modalidade, tanto a nível
competitivo como recreativo. 
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CICLISMO

O programa Bike Angels, inserido no projeto We Bike
Together, permite que os ciclistas com deficiência
possam encontrar voluntários treinados, que os
acompanharão em passeios off-road. 
Para requisitar o acompanhamento de um técnico ou
tornar-se um voluntário do projeto, contacte o
Gabinete de Cultura e Desporto da Câmara Municipal
de Águeda.
http://www.webiketogether.eu/pt/

Existe também, no Águeda Bike Park, um trilho para
bicicletas adaptadas, apto para que os ciclistas 
 possam desfrutar do Bike Park. 
https://www.cm-agueda.pt/pages/1056

A CERCIAG, em parceria com a ANDDI (Associação
Nacional de Desporto para o Desenvolvimento
Intelectual), realiza provas de ciclismo adaptado. 

CANOAGEM

A paracanoagem é praticada no concelho já há alguns anos,
sendo a ARCOR a única associação que de momento pratica
esta vertente da modalidade, organizando ainda vários
eventos.

http://www.webiketogether.eu/pt/
https://www.cm-agueda.pt/pages/1056
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A CERCIAG é uma instituição privada de solidariedade social
que oferece aos seus utentes um conjunto de atividades
desportivas, e não só, onde a modalidade de judo é uma
parte importante. Em parceria com a Autarquia, a CERCIAG
participa em campeonatos e organiza torneios.

JUDO 

CAMINHADA

O PR9 está adaptado para ser percorrido por pessoas com
mobilidade reduzida. A adaptação do percurso e a aquisição
do equipamento Swiss Trac foram financiadas pelo projeto
LIFE Águeda.

Trilhos LIFE Águeda: https://www.cm-agueda.pt/pages/1395 

PR9: https://www.cm-agueda.pt/pages/1010. 

automóvel.

Integrados numa extensa rede de percursos pedestres de pequena rota, os três trilhos LIFE 
 levam o visitante, ao longo de quase 23 km, à 
descoberta do romantismo bucólico da várzea 
do rio Águeda, dos habitats, bosques e galerias
ribeirinhas, refúgio e sustento de espécies 
da fauna. 
Percurso pedestre adaptado + percurso 

A modalidade de natação adaptada é promovida pelo
Clube Sport Algés e Águeda XXI, nas piscinas
municipais. Para mais informações contactar os
serviços competentes pelo email
piscinas.municipais@cm-agueda.pt.

NATAÇÃO 

https://www.cm-agueda.pt/pages/1395
https://www.cm-agueda.pt/pages/1395
https://www.cm-agueda.pt/pages/1010


 

MAIO

MANHÃS NO PARQUE
DOM 9 | PARQUE ALTA VILA

ÁGUEDA BIKE 4 KIDS
TODOS OS SÁB | ÁGUEDA BIKE PARK

CAMINHAR PELA NATUREZA
PR7- TRILHO DOS POÇOS
DOM 23 | PATEIRA DE FERMENTELOS
PR7: https://www.cm-agueda.pt/pages/495

 

JUNHO

MANHÃS NO PARQUE
DOM 6 | PARQUE ALTA VILA

ÁGUEDA BIKE 4 KIDS
TODOS OS SÁB | ÁGUEDA BIKE PARK

ATIVIDADES NÁUTICAS
TER A DOM | PATEIRA DE ÓIS DA RIBEIRA

CAMINHAR PELA NATUREZA
PR12- TRILHO DOS ARROZAIS
DOM 20 | BARRÔ
PR12: https://www.cm-agueda.pt/pages/1013

PRÓXIMAS ATIVIDADES
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Tendo em conta a situação de pandemia provocada pela COVID-19, algumas atividades
ou provas estão sujeitas a alterações sempre que as orientações da DGS assim o
determinem.
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https://www.cm-agueda.pt/pages/495
https://www.cm-agueda.pt/pages/1013


OFERTAS DESPORTIVAS 
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NATAÇÃO
Piscinas Municipais de Águeda
https://www.cm-agueda.pt/pages/473

CANOAGEM
Centro de Atividades Náuticas Bério
Marques
https://www.cm-agueda.pt/pages/1061

CICLISMO
Centro de BTT - Águeda Bike Park
Trilhos de BTT
https://www.cm-agueda.pt/pages/1056

consultar link: https://www.cm-agueda.pt/pages/347

OUTRAS MODALIDADES

Pode consultar o link no final desta página para conhecer a oferta de todas as associações de
cariz desportivo, que estão direcionadas para modalidades como Andebol, Artes Marciais,
Basquetebol, Futebol, Ginástica, Futebol, Ténis, entre outras.
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https://www.cm-agueda.pt/pages/1056
https://www.cm-agueda.pt/pages/473
https://www.cm-agueda.pt/pages/1061
https://www.cm-agueda.pt/pages/1056
https://www.cm-agueda.pt/pages/347


                   234 610 070                      desporto@cm-agueda.pt 
 

Candidaturas aos Apoios do Associativismo e aos atletas individuais
(Capítulo III, Parte F2 do CRMA) – Plataforma do Associativismo
(https://associativismo.cm-agueda.pt);

Prémio Mérito (Secção X, art. 57.º/F2 do CRMA);

Bolsas de Estudo para o Ensino Superior (Capítulo VI, Secção I, Art.
67.º/E1 do CRMA);

Nesta secção são apresentadas algumas formas de apoio para os atletas que
pretendem ter acesso ao Ensino Superior. São necessários alguns requisitos
que são explicados em cada uma das situações. 

1 - Apoios da Câmara Municipal de Águeda:

 

Todos estes apoios podem ser consultados no Código Regulamentar do
Município de Águeda (clique no sublinhado para aceder à página web).

2 - Condições especiais de acesso ao Ensino Superior:

Esta informação encontra-se disponível na página do Diário da República
Eletrónico, no Decreto-Lei 393-A/99, 1999-10-02 - DRE (clique no sublinhado
para aceder à página web).

3 - Estatuto Estudante-Atleta:

Esta informação está disponível no site da Direção Geral do Ensino Superior
(DGES), onde se encontram todas as informações sobre o acesso ao Ensino
Superior com o estatuto de Estudante- Atleta.
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/f-praticantes-desportivos-de-alto-
rendimento

 

NEWSLETTER DESPORTO É VIDA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

10

DICAS

 A
B

R
 M

A
I J

U
N

 2
0

21

https://associativismo.cm-agueda.pt/
https://www.cm-agueda.pt/cmagueda/uploads/document/file/3494/crma.pdf
https://dre.pt/pesquisa/-/search/159114/details/normal
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/f-praticantes-desportivos-de-alto-rendimento

