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PEDAL IN ÁGUEDA
O Pedal in Águeda é um programa promovido
pelo Município de Águeda que visa a
dinamização de atividades 
que promovam o desenvolvimento sustentável
do território envolvendo a comunidade em
geral, a comunidade escolar, comércio,
empresas e associações
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CALENDÁRIO DE EVENTOS

Até final do ano estão previstas realizar um
conjunto diversificado de atividades

desportivas, em várias modalidades e para
diferentes públicos.
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CICLISMO DE ESTRADA

A promoção e apoio de provas e eventos
desportivos relacionados com o ciclismo é uma
das apostas do Município de Águeda, na lógica

do incentivo às várias modalidades desportivas,
seja do ponto de vista amador ou competitivo
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PROJETO DIRTT

Construir trilhos para a prática de BTT e
atividade física, com qualidade, de uma forma
sustentável e com o menor impacto possível no
ambiente é o objetivo do projeto europeu DiRTT
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O caminho faz-se a pedalar

Car@ munícipe,

No último trimestre de 2022, destacamos a
intensa atividade realizada na promoção de
Águeda como a cidade das duas rodas,
através da organização, acolhimento e
dinamização de provas, eventos e iniciativas
ligadas à bicicleta, seja de âmbito local,
regional, nacional e até internacional. De
salientar as parcerias que estabelecemos e
mantemos com diversos organismos para a
promoção do desporto ligado às bicicletas,
de que é exemplo o DiRTT, sendo uma
referência europeia na construção de trilhos
sustentáveis para a prática de BTT.

Realçamos ainda todo o trabalho realizado
pelas associações e coletividades do
concelho que, em parceria com a Câmara
Municipal de Águeda, promovem a
participação ativa da população nas suas
atividades nas diferentes modalidades,
numa evidência clara da forte dinâmica
associativa do nosso concelho e de que o
desporto é vida.

Edson Santos
Vice-Presidente da Câmara de Águeda
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Dinamização de atividades que visam a adoção de comportamentos
que promovam o desenvolvimento sustentável do território

envolvendo a comunidade em geral, a comunidade escolar, comércio,
empresas e associações

PEDAL IN ÁGUEDA

Paralelamente, as várias iniciativas e pro-

jetos que se realizam ao longo de todo o

ano são fatores de distinção e promoção

do território.

Pretende-se, através das várias iniciati-

vas, abranger um maior e diversificado

número de públicos e que as entidades

envolvidas (sejam escolas, associações 

 ou outras) e em particular os cidadãos,

dos mais jovens aos mais velhos, sejam

verdadeiros agentes de mudança, que se

envolvam na construção de uma socieda-

de melhor, feita por eles e para eles, indo

ao encontro das suas necessidades e

anseios, de forma aberta, inovadora e par-

O Município de Águeda pretende, no âm-

bito de uma ação programática desportiva

e pedagógica concertada em várias ver-

tentes (designada de "Pedal in Águeda"),

reforçar, distinguir e valorizar o papel da

bicicleta na sociedade, apostando na di-

namização de diversas iniciativas que vi-

sem a promoção e valorização da bicicle-

ta, enquanto modo de transporte suave.

Com este programa, é objetivo da Câmara

Municipal de Águeda sensibilizar e incutir,

junto da população, de diferentes faixas

etárias, comportamentos mais sustentá-

veis, mais amigos do ambiente e do cida-

dão.

ticipativa, tendo sempre a bicicleta na sua

base.

O "Pedal in Águeda" incorpora todas as

atividades realizadas pelo Município de

Águeda em torno das modalidades de

bicicleta, independentemente do tipo de

público. Dentro deste programa municipal

estão englobados projetos específicos

com ações concretas de intervenção e

dirigidos a públicos diferentes e que

vamos explicar neste espaço. São eles:

"Bicicleta vai à Escola", "Escolas com

pedal", "Águeda Bike 4 Kids" e "Águeda

Bike Ativa", para além de promoção e

apoio a eventos e provas desportivas.
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Pedal in Águeda

Bicicleta vai à escola
ra um futuro mais sustentável e saudável,

alinhado com a estratégia municipal de

que "Desporto é vida", sensibilizando des-

de cedo para as boas práticas de mobili-

dade e para a importância de criar hábitos

saudáveis.

O projeto “Bicicleta vai à Escola” é anual

e dirige-se aos alunos do 3.º ano do 1.º
Ciclo do Ensino Básico do parque escolar

do concelho (dos 7 aos 8 anos). 

Através desta ação em concreto, integra-

da no projeto programático "Pedal in

Águeda", é objetivo do Município incenti-

var a utilização da bicicleta como meio de

transporte, bem como promover, em con-

texto escolar, o ensino dos componentes

da bicicleta, desde a parte mecânica às

competências básicas.

Pretende-se que o ensino do ciclismo no

1.º Ciclo escolar seja o primeiro passo pa-

Esta segunda edição arrancou no dia 4 de

outubro e vai decorrer ao longo de todo o

ano letivo de 2022/2023.

Cada turma tem oito aulas anuais de 60

minutos para implementar o projeto que

passa essencialmente por questões práti-

cas do ensino de andar de bicicleta, sen-

do que algumas aulas serão dedicadas à
mecânica e à segurança rodoviária (de

acordo com o nível de aprendizagem).

Pedal in Águeda

Escolas com pedal

A Câmara Municipal de Águeda, com o

objetivo de promover uma maior consciên-

cia ambiental e proteger o planeta, tem

vindo a lançar alguns projetos, entre eles

o “Escolas com Pedal”, no âmbito do

programa "Pedal in Águeda".

Através da dinamização deste projeto é
lançado o desafio para que os estabeleci-

mentos de ensino do concelho incentivem

os alunos a deslocarem-se para a escola

de bicicleta.

O Município defende uma aposta estraté-

gica e sustentada nos meios suaves de

mobilidade e o projeto Escolas com Pedal

sensibiliza precisamente os alunos e co-

munidade escolar para a promoção e uma

maior utilização da bicicleta.

https://www.cm-agueda.pt/
https://www.cm-agueda.pt/pages/48?news_id=2298
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Águeda Bike 4 Kids

Nível 1 – Não sabe andar de bicicleta;

Nível 2 – Revela alguma autonomia,

no entanto apresenta algumas dificul-

dades na condução da bicicleta;

Nível 3 - Pretende adquirir mais com-

petências nas modalidades ligadas à
bicicleta.

Deste projeto são parceiros o Clube Des-

portivo Fullracing (ciclismo) e o Clube

Desportivo Águeda Bike Friends (BTT). 

A atividade está destinada a todas as

crianças nas referidas faixas etárias,

divididos por níveis de competências:

São lecionadas 8 aulas, ao sábado de

manhã, na EB Fernando Caldeira para os 

No âmbito do Programa Municipal "Pedal

in Águeda", é desenvolvido o projeto

Águeda Bike 4 Kids, que pretende sensi-

bilizar os mais novos para os benefícios

da prática de atividade física e para a mo-

bilidade sustentável. Esta iniciativa pro-

porciona às crianças, entre os 4 e os 12

anos, a oportunidade de aprenderem a

andar de bicicleta ou a melhorarem as

suas competências.

Este projeto iniciou em 2020 e, provado o

seu sucesso, já foram realizadas mais

duas edições, em 2021 e 2022. Com um

limite de 30 participantes, nas 3 edições,

todas as vagas foram preenchidas.

níveis 1 e 2 e no Águeda Bike Park, para

os alunos do nível 3. 

Na última aula, é feito num passeio pelas

ruas da cidade em que todos os alunos

podem aplicar, em contexto real, as com-

petências aprendidas. 

É incentivada a participação dos Encarre-

gados de Educação, familiares e amigos,

tanto no passeio final como espetadores

durante as aulas, um fator que se tem

mostrado essencial para motivar os alu-

nos. 

A participação na atividade é gratuita,

contudo as inscrições são obrigatórias

(desporto@cm-agueda.pt).

Pedal in Águeda

Águeda Bike Ativa

tas e amantes das bicicletas, como se po-

de apreciar as belas paisagens que o nos-

-so território tem e que podem ser obser-

vadas ao longo dos trilhos.

Este projeto de dinamização desportiva

decorre todos os meses, de abril a outu-

bro, tendo como ponto de partida e chega-

da o Águeda Bike Park e está aberto a

todos.  O objetivo é que a população, de

todas as idades, participe nesta iniciativa

gratuita, pratique desporto de forma segu-

ra e beneficie ainda de acompanhamento

técnico especializado.

A Câmara Municipal de Águeda e o Clube

Desportivo Águeda Bike Friends iniciaram

em abril um projeto de dinamização des-

portiva para amantes das duas rodas,

designado de “Águeda Bike Ativa”.

Como o nome indica, pretende incentivar

a população a ser cada vez mais ativa,

usando, neste caso, a bicicleta, promo-

vendo também os trilhos de BTT do

concelho. 

Nestes passeios de bicicleta, não só se

pratica exercício físico, como se estimula

a interligação social com outros desportis-



Com partida na Avenida 25 de Abril e

passagem na Rua Luís de Camões, a

prova seguiu depois por Recardães,

Piedade, Paradela, Barrô, Aguada de

Cima, Garrido, S. Martinho, Vale Gran-

de, Borralha, centro de Águeda, Gato

Preto, Ninho de Águia, Alagoa, Aguiei-

ra, Valongo, Carvalhal da Portela, Vou-

ga, Lamas do Vouga, Lameiro, Serém

e Cavada Nova. Foram 159,9kms até
Maia com passagem por Santa Maria

da Feira, Oliveira de Azeméis, Gondo-

mar e pela Serra de Santa Justa.

A 15 de agosto, a equipa sediada em

Águeda Glassdrive/Q8/Anicolor venceu

a 83.ª Volta a Portugal, onde conquis-

tou a 1.ª, 2.ª e 3.ª posições.

gueda recebeu, no dia

11 de agosto, a partida

da 6.ª etapa da 83.ª
Volta a Portugal em bi-

cicleta, com os 38 km

iniciais a serem percor-

-ridos no concelho.

Á
Mauricio Moreira foi o grande vencedor da

prova, após ser o mais veloz no contrarre-

lógio individual de 15 de agosto. O pódio

acabaria por ser todo ocupado pelas cores

da Equipa de Ciclismo Glassdrive/Q8/Ani-

color, com Frederico Figueiredo a terminar

no 2.ª lugar da Geral Individual e coroado

Rei da Montanha e António Carvalho 3.º
classificado. 

A estrutura que tem sede em Águeda ter-

minou a prova rainha do ciclismo de estra-

da nacional com a liderança da geral indi-

vidual do primeiro ao último dia, tal como

a geral coletiva. 

No total foram cinco vitórias que a equipa

aguedense trouxe para casa: Prólogo,

Serra da Estrela, Observatório de Vila No-

va, Senhora da Graça e Contrarrelógio In-

dividual. 

O Município de Águeda convidou a popu-

lação para se juntar à celebração desta vi-

tória e assistir, no Salão Nobre da Câma-

ra de Águeda, à receção da equipa vence-

dora da Volta a Portugal 2022.

83.ª VOLTA 
A PORTUGAL
EM BICICLETA
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Grande Prémio JN

A quarta etapa do 31.º Grande Prémio de Ci-

clismo JN, que decorreu no dia 1 de setembro

e ligou Ovar a Águeda, terminou na Avenida

Calouste Gulbenkian. O vencedor da etapa foi

o ciclista argentino Tomas Contte da equipa

Aviludo/Louletano. 

Na classificação geral, o ciclista Mauricio Mo-

reira da Glassdrive/Q8/Anicolor, equipa sedia-

da em Águeda, envergou a camisola amarela

de líder da prova nesta etapa, tendo vencido

na classificação geral final.

Grande Prémio Anicolor

A 6ª edição do Grande Prémio Anicolor (prova

de ciclismo), que decorreu no passado dia 24

de julho, teve início em Fermentelos e término

em Águeda, na Avenida 25 de Abril, per-

correndo um total de 174,6 km. 

Na classificação geral Individual, saiu vencedor

o atleta Mauricio Moreira (Glassdrive / Q8 /

Anicolor) e na classificação por equipas, a

grande vencedora foi a Glassdrive / Q8 /

Anicolor.

Grande prémio Alves Barbosa

O 22.º Troféu Alves Barbosa cumpriu no dia 3

de setembro a sua primeira etapa. Cerca de

130 jovens ciclistas percorreram os 75km que

ligaram Montemor-o-Velho a Águeda. 

No final do primeiro dia de prova, o vencedor

foi o ciclista Iker Sanchez, da equipa Logos

Team.

Águeda Gravel Race

Realizou-se no dia 25 de setembro, o Águeda

Gravel Race, evento pioneiro da modalidade

de Gravel em Portugal.

Organizado pelo Clube Desportivo Águeda

Bike Friends em parceria com o Município de

Águeda, este evento contou com cerca de 100

participantes, que percorreram cerca de

100km. 
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Friendship tour

A Friendship Tour é uma maratona de cycling

de quatro horas, com bicicletas estacionárias

em espaço outdoor, em local privilegiado para

a prática de atividade física ao ar livre.

A edição de 2022, que decorreu no dia 16 de

julho, na margem do Rio Águeda junto ao Lar-

go 1.º de Maio, contou com 400 participantes. 

Esta iniciativa, que integrou a programação do

AgitÁgueda, foi organizada pela Ride by Natur,

em parceria com o Município de Águeda. 

Pateira Cup

Organizado pelo Sporting Clube de Fer-

mentelos, em parceria com o Município, o

Torneio Pateira CUP decorreu nos dias 1, 2 e 3

de julho, em Fermentelos. 

Contou com a presença, em competição, de 74

equipas, num total de cerca de 1.100 atletas.

IV Torneio Adolfo Roque

O IV Torneio Eng. Adolfo Roque decorreu nos

dias 2 e 3 de julho. Este torneio de

Basquetebol é organizado pelo Ginásio Clube

de Águeda, contando com a parceira do

Município de Águeda.
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Construir trilhos para a prática de BTT e atividade física, com
qualidade, de uma forma sustentável e com o menor impacto possível

no ambiente é o objetivo deste projeto europeu.  As  conclusões do
projeto foram apresentadas em Geilo, na Noruega

PROJETO DIRTT

regulador da modalidade de ciclismo na

Escócia), Suíça (BikePlan – empresa para

desenvolvimento de destinos turísticos de

bicicleta), Dinamarca (Danske Gymnastik

og Idreaetsforeninger – organização des-

portiva sem fins lucrativos), Portugal (Mu-

nicípio de Águeda) e Noruega (Opplys-

ningskontoret for Terrengsykling). Ao longo

destes três anos foram realizadas várias

atividades, sendo que uma das mais recen-

tes (final de janeiro deste ano) trouxe a

Águeda um encontro transnacional, onde

participaram cerca de 40 pessoas de vários

países, nomeadamente Suécia, Suíça, Di-

namarca, Hungria, Escócia, Noruega, Itália,

A Câmara Municipal de Águeda integra o

Projeto DIRTT (Developing Inter-European

Resourses Trail Builder Training), com a

duração de três anos e que ficará con-

cluído no final do corrente ano de 2022.

Construir trilhos para a prática de BTT e

atividade física, com qualidade, de uma

forma sustentável e com o menor impacto

possível no ambiente é o objetivo deste

projeto europeu. 

É liderado pela Noruega (Fagskolen i Vi-

ken - Escola Profissional) e conta com os

parceiros da Holanda (International Moun-

tain Bicycling Association Europe – IMBA),

Escócia (Scottish Cyclists Union – órgão 

e Inglaterra. O evento consistiu em duas

partes distintas: reuniões com os vários

parceiros do projeto (que decorreu no Ca-

fé Concerto do Centro de Artes de Águe-

da) e uma outra designada por “Train the

trainer” (“Treine o treinador”, em tradu-

ção livre), com atividades mais práticas,

designadamente na Pista de Downhill do

Ventoso (União de Freguesias do Présti-

mo e Macieira de Alcôba), iniciativa esta

que contou, pela primeira vez, com duas

mulheres entre os participantes, atenden-

do a um mercado de trabalho predominan-

temente dominado pelo género masculino.

Aqui os participantes aplicaram as várias 
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sões a de que "os praticantes de BTT eu-

ropeus preocupam-se com a sustentabili-

dade do meio ambiente e as suas atitudes

e comportamentos sugerem uma vontade

em reduzir o seu impacto e em ativamente

proteger a natureza". Mais, que pratican-

tes de BTT "sentem a responsabilidade de

manter a rede de trilhos".

Segundo o estudo, esta é uma oportuni-

dade para os governos nacionais e de-

mais agentes do setor "capitalizarem esta

boa-vontade implementando mecanismos

para que os praticantes de BTT se empe-

nhem na manutenção de trilhos através de

apoio financeiro ou com ações de volunta-

riado com associações de trail".

No âmbito deste projeto, nestes três anos,

foi criado um programa educacional de ní-
vel 5 (30 ECT), que deu origem ao primei-

ro curso ministrado pela escola Fagskolen

i Viken (Noruega) e que contempla que

parte da formação seja realizada anual-

mente em Águeda. 

Foi também criado um manual com orien- 

formas de comunicação que estudaram

em contexto de sala de aula, relacionando

essas valências com a instrução de cons-

trução de trilhos a diferentes grupos.

Em setembro, decorreu, em Geilo (Norue-

ga), uma reunião para apresentação de

resultados, onde o Município de Águeda

esteve presente. 

Nesta reunião, Lars Wraae Jensen, líder

do projeto DIRTT, apresentou os princi-

pais resultados e como esses recursos se-

rão utilizados no futuro. Um Programa

Educacional, um Manual de acesso livre,

ações em Águeda e em cada um dos paí-
ses que integram o consórcio e um artigo

científico foram alguns dos resultados prá-

ticos alcançados. 

O relatório da Universidade Edinburgh Na-

pier sobre um inquérito aos utilizadores e

stakeholders do setor BTT, que foi uma

das primeiras ações deste projeto, deu

origem a um artigo científico, publicado no

Centro Nacional para Informação em Bio-

tecnologia (USA), sendo uma das conclu-

tações para a construção de trilhos de

acesso gratuito, que ficará disponível para

consulta, findo o projeto, na página na

Internet da IMBA Europa.

De referir ainda que, entre as medidas

desenvolvidas ao longo do projeto estão a

realização de atividades em todos os paí-
ses que fazem parte do consórcio, entre

as quais a que decorreu, como já referido,

no final de janeiro deste ano em Águeda.

O sucesso deste projeto, com satisfação

demonstrada por todos os parceiros, re-

sultou na sua continuidade, havendo já a

garantia de financiamento europeu a

100% no âmbito do Programa Erasmus,

com a dotação de 400 mil euros. 

Nesta nova fase do projeto, a par do

Município de Águeda vão participar dois

parceiros do concelho, a Escola Secun-

dária Marques de Castilho e a empresa

Trailtools, Lda., que contam com 129.500

euros do financiamento atribuído para o

desenvolvimento de atividades em

Águeda.
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CAMINHAR 
PELA NATUREZA

PR12 - Trilho dos Arrozais, Barrô, 26

junho

PR5 - Trilho da Ponte de Ferro, Travassô,

a 31 julho

PR7 - Trilho dos Poços, Fermentelos, a 7

de agosto.

PR11 - Trilho do Vale Serrano, Agadão, no

dia 11 de setembro. 

Para terminar este programa anual, estão

agendadas, até final do ano mais cinco

caminhadas:

PR2 - Trilho das Levadas, Valongo do

Vouga, 16 de outubro

PR13 - Trilho dos Moinhos, Aguada de

Cima, 20 de novembro 

PR4 - Trilho das Terras de Granito,

Macieira de Alcôba, a 11 de dezembro. 

Programa desportivo do Município de Águeda  
tem por objetivo dinamizar e dar a conhecer 
os Percursos Pedestres do Concelho de Águeda

Com o objetivo de dinamizar e dar a co-

nhecer os Percursos Pedestres do Conce-

lho de Águeda, o Caminhar pela Natureza

é um programa desportivo que visa pro-

mover a atividade e o exercício físico, em

contacto com a natureza, explorando a

Rede Municipal de Trilhos Pedestres.

Com as vertentes de corrida, caminhada e

caminhada adaptada, o Caminhar pela

Natureza decorre de maio a dezembro,

com a realização de um trilho por mês.

Esta iniciativa é dinamizada pelo

Município de Águeda, através do Centro

Municipal de Marcha e Corrida, sendo

composto por oito atividades, cinco das

quais já decorreram, a saber: 

PR1- Trilho da Pateira ao Águeda, em Óis

da Ribeira, 15 maio;

20
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As provas iniciaram em março e prolongam-se até dia 3 de dezembro, envolvendo
dez freguesias, 4.000 participantes e mais de 6.000 euros em prémios.

TROFÉU TERRAS DE ÁGUEDA
O Troféu Trail Terras de Águeda é
dinamizado pelo Município através do

Centro Municipal de Marcha e Corrida,

sendo composto por 11 trails que, à
exceção de março e abril (com dois) e

agosto (em que não houve provas),

acontecem uma vez por mês por todo o

Concelho e em colaboração com as

associações desportivas locais,

responsáveis por cada prova.

As provas iniciaram em março e

prolongam-se até dia 3 de dezembro,

envolvendo dez freguesias, 4.000

participantes e mais de 6.000 euros em

prémios.

Esta competição percorre os trilhos em trail

curto (15 a 17 quilómetros), trail longo (20 a

30 quilómetros) ou caminhada (8 a 10

quilómetros) e promove, desta forma, o

território de Águeda e a sua potencialidade

para este tipo de modalidades.

VII ADT Trail e o Laac Laacar Trail,

que decorreram em março; 

Trail Bela Bela e o Trail Trilhos do

Vouga, em abril; 

Trail Margens da Pateira, em maio; 

Trail do Calvário e o Alfusqueiro

TRAIL, em junho; 

Trail dos Arrozais, em setembro

Rota das Fontes (outubro), 

ACTIB Trail (novembro) 

Noctis TRAIL Adventure (dezembro) 

Já com 8 etapas concluídas, a competição

englobou, até ao momento:

Contará ainda com as seguintes provas:

Com as três provas que estão agendadas

até final do ano ficará concluído este ciclo

de trails que estão a percorrer o Concelho

e que tem envolvido milhares de partici-

pantes, de várias faixas etárias.

TRILHOS
11

FREGUESIAS
10

PARTICIPANTES
4.000

EM PRÉMIOS
6.000 €

P á g i n a  1 3



HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

• 2.ª FEIRA, DAS 14H ÀS 21H30

• 3.ª A 6.ª FEIRA, DAS 9H ÀS 21H30

• SÁBADO, DAS 9H ÀS 13H 

   E DAS 15H ÀS 18H

Durante o mês de julho decorreu, na

Piscina Municipal, o Projeto “de manhã é
fixe na piscina”, que aconteceu na piscina

exterior, para crianças nos ATL e OTL,

quer das Instituições Particulares de

Solidariedade Social do concelho quer de

clubes/associações. No total, participaram

nesta iniciativa cerca de 1.200 crianças.

A Piscina Exterior teve, nos meses de

julho e agosto, a frequência de 3.468

utentes.

Teve início, no dia 19 de setembro, a II

edição do projeto "Natação e Canoagem

na Escola", desenvolvido no âmbito das

Atividades de Enriquecimento Curricular,

abrangendo os alunos do 4.º ano do 1.º
Ciclo do Ensino Básico, do Agrupamento

de Escolas de Águeda. 

De referir que a Escola Municipal de

Natação iniciou o ano letivo 2022/2023, no

dia 1 de outubro, abrangendo cerca de

600 alunos. 

Tincidunt dui ut ornare lectus sit amet.

Laoreet sit amet cursus sit amet dictum sit

amet justo. A diam sollicitudin tempor id

eu auctor. Urna neque viverra justo nec

ultrices sapien eget. Placerat vestibulum

lectus mauris ultrices eros in cursus. 

1
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A Escola Municipal de Natação
já iniciou a sua atividade para 
o corrente ano letivo
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APOIO PARA A MELHORIA  DAS CONDIÇÕES 
PARA A PRÁTICA DESPORTIVA

A Câmara Municipal de Águeda procedeu,

durante a pausa letiva de verão, à renovação

do piso do pavilhão da Escola Básica de 2.º e
3.º Ciclos Fernando Caldeira, num investimen-

to que permite uma melhor utilização do espa-

ço quer pelos alunos, quer pelas associações

e clubes que usam estas instalações para as

suas atividades.

Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara

Municipal, salientou que esta é umas das

apostas estratégicas do Município, no sentido

de “continuar a melhorar as instalações

desportivas existentes no concelho e apoiar os

clubes para que o parque desportivo esteja

dotado das condições adequadas à prática das

várias atividades”.

Está a ser colocado um pavimento sintético

(tartan) numa área coberta do Complexo

Desportivo do Estádio Municipal (EM) de

Águeda que visa dar as melhores condições

técnicas aos atletas para a prática e treino de

atletismo. A intervenção ficará concluída em

breve. 

No total, estão a ser criadas duas pistas/corre-

dores de 115 x 3 metros, num espaço coberto,

situado na bancada inferior do EM, sendo que

o local selecionado proporcionará a proteção

dos atletas das condições atmosféricas adver-

sas.

Para além de proporcionar melhores condi-

ções de treino para os atuais atletas (cerca de

uma centena, de ambos os géneros e de todas

faixas etárias), esta intervenção será uma

mais-valia para cativar novos praticantes para

esta modalidade.
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5º Triatlo de Águeda

(Largo 1.º de Maio)

Troféu Trail Terras 

de Águeda
9.ª etapa - Rota das Fontes 

(Castanheira do Vouga)

Caminhar pelas Almas 

(Parque do Sabugueiro,

Aguada de Cima)

Org: Associação Humanitária Castanheirense

Org: Comissão Festas das 

Almas Santas da Areosa

PróximasAtividades
outubro

do
m

,  2

Caminhada Mourisquense

(Mourisca - Estádio U.D.M.)

qu
ar

,  5

Caminhada Solidária ESTGA

(ESTGA - Águeda)

qu
ar

,  5

do
m

,  9

do
m

,  9

se
x, 

14
 e

 s
áb

, 1
5 7.º Rali Santa Joana

(Valongo do Vouga)

Org: União Desportiva Mourisquense Org: Núcleo de Estudantes da ESTGA

Org: DAR – Desportivo Atlético de Recardães

Org: VMCF - Vintage Motors Club Friends

Inscrições: poderão ser efetuadas no Portal da Federação

(FPAK) ou através do envio da ficha de Inscrição para o

email ralisantajoana@gmail.com

do
m

,  1
6

Caminhar pela Natureza

PR 2 - Trilho das Levadas
(P. da Boiça - Valongo Vouga)

do
m

,  1
6

Maratona BTT LAAC-LAAcar

(Aguada de Cima)

Org: Câmara de Águeda

Inscrições: deverão ser efetuadas através de um link

disponível na página de Facebook do Centro de Marcha 

e corrida de Águeda. 

Mais informações: desporto@cm-agueda.pt

Org: LAAC – Liga dos Amigos de Aguada de Cima

Inscrições: deverão ser efetuadas em:

https://lap2go.com/pt/event/maratona-btt-laac-2022

mailto:ralisantajoana@gmail.com
mailto:Desporto@cm-agueda.pt
https://lap2go.com/pt/event/maratona-btt-laac-2022
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PróximasAtividades
outubro

do
m

,  1
6

Caminhada de S. Sebastião

(Praça do Município)

qu
a 

19
 e

 q
ui

 2
0 VI Open Day Centro Formação

Desportiva de Águeda (canoagem)

(Cais dos Judeus - Águeda)

se
x, 

 2
1

Pirilamparada (caminhada solidária)

(Largo 1.º de Maio - Águeda)

sa
b,

  2
2

Águeda City Race (orientação)

(Largo 1.º de Maio - Águeda)

do
m

,  2
3

Caminhada de Alcafaz

(Alcafaz)

Org: Com. de Festas de S. Sebastião 2022

Inscrições: Junto da Comissão de Festas

Org: Câmara Municipal de Águeda 

 e Centro de Formação Desportiva

Org: Associação Moradores de Alcafaz

Mais informações: desporto@cm-agueda.pt

Org: CAB – Clube de Aventura da Bairrada

Inscrições:

https://www.orioasis.pt/oasis/events.php?

action=event_view_info&eventid=2554

Mais informações:

aventurabairrada@gmail.com

Org: CERCIAG

Pontos Inscrição

• CERCIAG;

• Piscina Municipal de Águeda.

Pode inscrever-se enviando um e-mail para

pirilamparada@cerciag.pt com as seguintes

informações:

• Nome completo do(s) participante(s);

• Tamanho da(s) Tshirt(s):

Tamanhos disponíveis: S, M, L, XL.

Inscrições: Piscinas Municipais de Águeda

mailto:desporto@cm-agueda.pt
https://www.orioasis.pt/oasis/events.php?action=event_view_info&eventid=2554
mailto:aventurabairrada@gmail.com
mailto:pirilamparada@cerciag.pt


Ride Gastronómico 

de BTT da LAAC

(Aguada de Cima)

20
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Org:  LAAC

PróximasAtividades
novembro

do
m

,  6

Inscrições e mais informações: 

laac@laac.pt

Caminhar pela Natureza 

PR 13 - Trilho dos Moinhos

(Parque do Sabugueiro, 

Aguada de Cima)

do
m

,  2
0

Org: Câmara de Águeda

Inscrições: deverão ser efetuadas através de

um link disponível na página de Facebook do

Centro de Marcha e corrida de Águeda,

disponível oportunamente. 

Mais informações: desporto@cm-agueda.pt

Troféu Trail Terras 

de Águeda 

10.ª etapa - ACTIB Trail

(Casarão)

Org: ACTIB Trail

do
m

,  1
3

Inscrições até 31 outubro: 

https://lap2go.com/pt/event/trail-actib-

2022?

fbclid=IwAR0KVNb8NoFYDDaqTl6FhlJu8XOFbnY

CzV3Fph0-X5QTYB9jXhkKlFRpdeI

Mais informações: geral@actib.pt

mailto:Desporto@cm-agueda.pt
https://lap2go.com/pt/event/trail-actib-2022?fbclid=IwAR0KVNb8NoFYDDaqTl6FhlJu8XOFbnYCzV3Fph0-X5QTYB9jXhkKlFRpdeI
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PróximasAtividades

do
m

,  4
do

m
,  1

8

Natal com Desporto

(Praça do Município - Largo 1.º Maio)

dezembro
Troféu Trail Terras de Águeda 

11.ª etapa - NOCTIS Trail

(Trofa do Vouga)

do
m

,  1
1

Caminhar pela Natureza 

PR4 - Trilho das Terras 

de Granito

(Macieira de Alcôba)

Org: Noctis TRAIL 

Adventure

Inscrições: 

https://lap2go.com/pt/event/noctis-trail-2022

Mais informações: 

https://www.facebook.com/noctistrail

Org: Câmara de Águeda

Inscrições: deverão ser efetuadas através de

um link disponível na página de Facebook do

Centro de Marcha e Corrida de Águeda,

disponível oportunamente. 

Mais informações: desporto@cm-agueda.pt

Org: Câmara de Águeda

Inscrições: página de Facebook do Centro de

Marcha e Corrida de Águeda. 

Mais informações: desporto@cm-agueda.pt

https://lap2go.com/pt/event/noctis-trail-2022
mailto:Desporto@cm-agueda.pt
mailto:Desporto@cm-agueda.pt

