


Em Valongo, encaramos o Desporto como uma poderosa ferramenta de formação de Homens e Mulheres, que desempe-
nha um importante papel social e cultural, complementar às suas dimensões desportiva e económica. Conscientes desta
realidade e do dinamismo das associações concelhias, apoiamos o desporto, através da melhoria dos equipamentos des-
portivos e do apoio direto à formação desportiva das camadas jovens. Fruto deste esforço coletivo, Valongo é um con-
celho com cada vez mais campeões e campeãs, nas mais variadas modalidades desportivas. Na Área Metropolitana do 
Porto, destacamo-nos nas modalidades em contacto com a Natureza, designadamente no Trail Running e no BTT. No 
basquetebol, no ciclismo e no hóquei em patins somos uma referência nacional! Neste Município com mais de 180 anos 
de história, além da prática desportiva, nas vilas de Campo e Sobrado e nas cidades de Alfena, Ermesinde e Valongo, é 
possível usufruir de uma riqueza territorial única, com a centenária tradição do Biscoito e da Regueifa, com a arte do 
Brinquedo Tradicional Português, com a espetacular tradição da Festa das Bugiadas e Mouriscadas, com a Riqueza da 
Ardósia, com os Monumentos Religiosos e com a beleza das nossas Serras de Santa Justa e Pias, que fazem parte do 
Parque das Serras do Porto.
O Concelho de Valongo é um Território a Descobrir e o Desporto é um meio privilegiado para tal descoberta!

José Manuel Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal de Valongo

Portal do desporto: www.desporto.cm-valongo.pt



Indoor  | Outdoor e Natureza  | Desportos Motorizados  |

Classificação e tipologia dos Eventos /

No Município de Valongo existem mais de 60 Associações/Clubes de âmbito desportivo em atividade, envolvendo aproximadamente 8000 atletas, muitos dos quais federados. 
No âmbito da celebração dos Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, que visam o apoio às camadas jovens, para a presente época desportiva 2017/2018, estão con-
templadas/os 31 Associações Desportivas/Clubes, envolvendo cerca de 4500 atletas e um valor global de 180.000,00€, que o Município disponibiliza para o efeito. 
Apoiamos ainda associações/clubes com instalações próprias no valor de 26.000,00€.
Celebramos ainda 38 Protocolos de Colaboração para a isenção de instalações desportivas, publicidade e/ou transportes, com entidades locais envolvendo um custo de 424.651,12€.
No ano desportivo de 2017 o Município organizou/apoiou 199 eventos de caráter desportivo que envolveram uma verba total estimada em 447.760,03€, sendo que para o ano de 
2018 é espectável atingir igual ou superior número de eventos. Nestes eventos participaram cerca de 44.000 atletas, com público estimado de 76.000 pessoas.
O município também tem vindo a atribuir votos de louvor e a conceder medalhas de valor desportivos, a entidades, atletas, individualidades, que se destacam no desporto a nível 
local, nacional e internacional, em especial sendo naturais ou pertencentes a clubes do Concelho.
As aulas de natação das Piscinas Municipais são lecionadas por técnicos especializados e os banhos livres vigiados por nadadores salvadores, através de um Protocolo celebrado 
com o Clube de Propaganda da Natação, no valor de 137.500,00€, para o ano letivo 2017/2018. As Piscinas Municipais têm uma média de 35.000 utilizadores anuais.
Na Gala de Mérito Desportivo referente aos títulos conquistados na época desportiva 2015/2016, foram distinguidos cerca de 400 atletas, dirigentes, selecionadores nacionais, do 
Concelho, que foram Campeões Regionais, Nacionais e/ou Internacionais e/ou chamados à Seleção Nacional da modalidade que praticam.
Este documento não se considera fechado porque haverá, naturalmente, eventos desportivos que ao longo do primeiro semestre do ano serão apresentados pelas/os Associações 
Desportivas/Clubes e outras entidades, a incluir na atividade desportiva a realizar no Município.

Nota Introdutória/
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Decorre no Pavilhão Municipal de Valongo a VIII Liga de In-
clusão Social para a época de 2017/2018. Esta liga é com-
posta por um campeonato institucional de Futsal alusivo  
à inclusão social. 

Jornadas da VIII Liga para Inclusão 
Social 2017/2018
Valongo, novembro 2017–maio 2018

A LFPV leva a efeito a 1.ª edição do “Campeonato de Futebol 
de 11”, no sentido de aumentar a competição entre os clubes 
amadores do Concelho durante um período mais alargado do 
ano, envolvendo treinos e jogos, com o apoio do município.

1.ª edição do “Campeonato de Futebol 11”
LFPV–Liga de Futebol Popular de Valongo
Concelho, outubro 2017–maio 2018

A cidade de Valongo foi escolhida pela Associação de Pati-
nagem do Porto, para acolher o tradicional Torneio dos Reis 
Celestino Brito, nos dias 7 e 8 de janeiro de 2018,  no Pavi-
lhão Municipal de Valongo com a participação das Seleções 
do Porto, Coimbra, Aveiro e Galiza.

XI Torneio dos Reis
Celestino Brito
Valongo, 6 e 7 de janeiro

III Torneio de Ténis de Mesa Cidade 
de Valongo Ranking Master List
Campo, 6 de janeiro

Torneio associativo visando o convívio entre atletas de vá-
rias associações do país, atribuindo pontos para os títulos 
de Campeão Distrital, nos diversos escalões do Ranking Na-
cional de Masters. A organização é da Secção de Ténis de 
Mesa do Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo e decorre 
no Pavilhão Municipal de Campo.



O circuito Trilhos de Valongo irá juntar as cinco maiores pro-
vas de trail realizadas no município e apurar o ranking, com 
os melhores lugares de pódio.
Para atribuição dos prémios, o município organiza uma gala 
onde junta atletas, dirigentes e aficcionados do trail.

Gala do Circuito Trilhos de Valongo 2017
Valongo, 20 de janeiro

3.º Festival Professor Toni Pinto
Danças de Salão 

Ermesinde, 27 de janeiro

 O festival irá decorrer no Pavilhão Municipal de Ermesin-
de nas vertentes desporto, arte e cultura. Trata-se de uma 
competição de elevado nível e requinte, com 300 bailarinos 
e 800 acompanhantes e com a presença do par Kirill Be-
lorukov & Polina Teleshova, da Rússia, que competem no 
Campeonato do Mundo. A Escola de Dança José Torres do 
Clube de Propaganda da Natação—CPN, em parceria com 
o Município de Valongo, é responsável por esta organização.

O Agrupamento de Escolas de Campo, em colaboração com 
o município, irá levar a efeito dois encontros de Badminton 
ao nível do desporto escolar, envolvendo alunos das escolas 
de Campo, Alfena e Agrela.

Encontros de Badminton
Campo, 27 de janeiro e 10 de março

A Associação Desportiva de Valongo, em parceria com a 
Associação de Patinagem do Porto, irá realizar as finais dis-
tritais dos escalões sub15 e sub20, no Pavilhão Municipal 
de Valongo.

Finais Distritais de Hóquei em Patins
Valongo, 20 e 21 de janeiro

A Candibyke—Associação de Ciclismo em colaboração com a Associa-
ção de Ciclismo do Porto e a Federação Portuguesa de Ciclismo, irão 
realizar uma competição internacional de Ciclocrosse, nas instalações 
da Lipor—Ermesinde, dirigida a atletas federados. Esta iniciativa con-
tará com o apoio do Município de Valongo.

Ciclocrosse Internacional de Valongo
Ermesinde, 21 de janeiro



Competição Valongo a Mexer—AJDC Penido
Valongo, 3 fevereiro

 A dança é uma arte que está ao alcance de todos e todos po-
dem participar neste evento, que visa dar uma maior visibili-
dade a uma arte que está bastante enraizada na comunidade. 
Muita luz, cor, alegria e movimento caracterizam este evento 
com uma forte componente juvenil a decorrer no Pavilhão Mu-
nicipal de Ermesinde.

A secção de Basquetebol do Núcleo Cultural e Recreativo de Va-
longo, em coorganização com o Municipio de Valongo, vai levar a 
efeito, a 1.ª edição deste torneio, no Pavilhão Municipal de Cam-
po n.º 1, envolvendo cerca de 350 crianças do País, incluindo a 
Ilha da Madeira e da vizinha Espanha.

1.º Torneio Internacional de Carnaval 
de Minibasket—NCRV
Campo, 9 a 12 de fevereiro

 

A Federação Portuguesa de Hóquei, à semelhança dos 
últimos anos, pretende realizar a Fase Final do Campeo-

nato Nacional de Hóquei Indoor, no Pavilhão Municipal de 
Sobrado, contando com a presença das melhores equipas 

nacionais da modalidade.

Fase final do Campeonato Nacional 
de Hóquei Indoor 

Sobrado, 9, 10 e 11 de fevereiro

O Clube de BTT de Valongo, em colaboração com o Município, pre-
tende realizar provas de Free Trail de caráter lúdico e totalmente so-
lidário, a favor de grandes causas. Esta será a primeira prova, dirigida 
à população em geral, as inscrições são gratuitas e não existe valor 
fixo para o donativo.

Free Trail Solidário
Valongo, 13 de fevereiro



A cidade de Valongo irá ser palco desta grandiosa prova motorizada, orga-
nizada pelo Extreme Clube de Lagares em colaboração com o Município de 
Valongo, fazendo parte da iniciativa Portugal Hard Enduro Séries.

Valongo Extreme
Valongo, 17/18 de fevereiro

O Município de Valongo irá promover um encontro dirigido às associações locais e 
clubes, no sentido de abordar vários assuntos, nomeadamente sobre os requisitos 
para candidaturas a apoios, subsídios e outros.

Encontro Anual das Associações Desportivas
Valongo, 22 de fevereiro

Campeonato Nacional de Trial 4x4
Jipes

Valongo, 10 e 11 março

É já uma tradição com cerca de 6 anos, o Trial 4x4 é um dos 
desportos mais apreciados pelos adeptos do automobilis-
mo. Nesse sentido, Valongo recebe a prova de abertura do 
Campeonato Nacional da modalidade que decorre junto ao 
Ecocentro de Valongo e que atrai milhares de pessoas.

A Associação de Futebol do Porto com a colaboração das Câmaras 
Municipais do Distrito do Porto, leva a efeito um Torneio de Futebol 
de 11 - Sub 14, que coloca frente a frente os Municípios participantes.

XIV Torneio de Futebol Sub 14 
Dr. Adriano Pinto

Concelho, março a junho 
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O Município de Valongo irá implementar um Centro de Trail Running, 
com 4 percursos de diferentes graus de dificuldade, envolvendo uma 
área de 90Km. O centro de apoio ficará localizado no Parque da Ci-
dade de Valongo.

Inauguração do Centro de Trail
Valongo, 17 de março

Trilhos do Paleozoico—Trail
Valongo, 17 e 18 março

O Grupo Dramático e Recreativo de Retorta e o Município de Valongo organizam a 
6.a Edição do evento “Trilhos do Paleozoico”, que faz parte do Calendário Nacional 
de Ultra Trail e do Circuito dos Trilhos de Valongo. Decorrerá nas Serras de St.a Jus-
ta, Pias e Castiçal, em Valongo, envolvendo corridas e caminhadas com diferentes 
distâncias, bem como um mini-trilho dirigido às crianças.

No âmbito do projeto “Agostinho Pinto”, o Núcleo Cultural e Recreativo de 
Valongo irá juntar cerca de 300 crianças das Escolas Básicas do 1.º CEB, 
do Agrupamento de Escolas Vallis Longus, com o objectivo de promover o 
intercâmbio entre as várias escolas participantes.

Campeonato Inter Escolas 
de Basquetebol—NCRV
Valongo, 17 de março

O clube Vintagepódio—Clube de Ciclismo, em parceria com o Municí-
pio de Valongo, vai levar a efeito a apresentação da equipa profissional 
de Ciclismo—W52/FCPorto, na Casa das Artes. Nesta cerimónia, es-
tarão presentes todos os atletas e staff da equipa.

Apresentação da Equipa de Ciclismo 
W52/FCPorto
Sobrado, 8 de março



Gala de Mérito Desportivo
Ermesinde, 25 de março
A Câmara Municipal de Valongo realiza, no Pavilhão Municipal de Er-
mesinde, a Cerimónia Pública de Homenagem aos atletas e dirigen-
tes do Concelho de Valongo, que se destacaram no decorrer da Época 
Desportiva 2016/2017, pela conquista de títulos Regionais, Nacionais 
e/ou Internacionais e/ou chamados à Seleção Nacional da modalidade 
que praticam, que em muito prestigiam o Desporto local.

Indoor  |Outdoor e Natureza  |

A União Desportiva Valonguense pretende assinalar a época festiva da 
Páscoa, com um torneio de Futebol dirigido aos seus atletas e convidados. 
Para este evento o Clube contará com o apoio do Município de Valongo.

Torneio de Futebol da Páscoa da UDV
Valongo, Páscoa

A secção de Basquetebol do Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo—NCRV 
em colaboração com o Município de Valongo irá organizar este grandioso 
torneio internacional de basquetebol, que conta com a presença de clubes 
oriundos de vários pontos de Portugal e de Espanha, envolvendo todos os 
escalões de formação e decorrerá no Pavilhão Municipal de Campo.

III Torneio Internacional 
Vallis Longus 2018
NCRV
Campo, 29 a 31 de março

Torneio Infantil Páscoa 2018—ESC 1936
Ermesinde, 31 de março e 1 de abril

O Ermesinde Sport Clube 1936, em colaboração com o Município de 
Valongo, irá levar a efeito o Torneio Infantil da Páscoa, dirigido aos esca-
lões sub 10, 11, 12 e 13, no Estádio Municipal de Ermesinde.



Dia Internacional do Desporto
Concelho, 6 de abril

O Município disponibilizou a entrada gratuita a menores de 13 anos na 
modalidade de banhos livres em todas as piscinas municipais.

A União de Freguesias de Campo e Sobrado, em coorganização com o 
Município de Valongo, realiza o 21.o Grande Prémio de Atletismo de Cam-
po, constituído por provas de vários escalões, desde os infantis até aos 
veteranos, incluindo uma caminhada dirigida à população em geral.

21o Grande Prémio de Atletismo  
da Vila de Campo
Campo,  25 de abril XIV Torneio de Natação 

Cidade de Valongo
Valongo, 13 de maio

Uma das tradições do Clube de Natação de Valongo é or-
ganizar um Torneio Anual de Natação, com nome alusivo à 
cidade. O torneio é organizado desde 2004, em parceria com 
o Município de Valongo, que disponibiliza a Piscina Municipal 
de Valongo e integra o calendário nacional da Associação de 
Natação do Norte de Portugal.4.o Sarau de Dança ASCS

Sobrado, abril

A Associação Social e Cultural de Sobrado—ASCS, organiza o 4.º Sarau de Dança, para 
divulgar o trabalho desenvolvido pela Secção de Dança da Associação e a promoção 
de outras danças. No Sarau, participam vários Grupos de Dança do Concelho e de 
outras localidades e é acolhido nas instalações do Pavilhão Municipal de Sobrado.

Natação—Prova de Resistência
Valongo, 14 de abril

O Município de Valongo irá organizar uma prova de resistência, dirigida 
aos alunos das escolas municipais de natação.
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Iniciativa promovida pelo Município de Valongo que conta 
com a colaboração de vários clubes e ginásios do Concelho e 
decorre durante todos os fins-de-semana de maio a setem-
bro em todas as freguesias, com a oferta de aulas de Fit-
ness, Caminhadas, Yoga, Zumba, etc., dirigidas à população 
em geral e de participação gratuita.

Projeto Mais Desporto... 
Mais Saúde e Bem Estar
Concelho, 20 de maio a 23 de setembro

O Grande Prémio de Ciclismo JN é uma referência a nível Na-
cional na modalidade de ciclismo de estrada. Sendo Valongo 
um Concelho em que esta modalidade assume grande im-
portância desportiva, acolhe mais uma vez a chegada de uma 
etapa desta prova, junto ao edifício dos Paços do Concelho.

28.º Grande Prémio de Ciclismo JN
 Valongo, 31 de maio

O Município de Valongo, em parceria com clubes locais, irá 
levar a efeito o 1.º Duatlo de Trail/BTT.

1.º Duatlo Cross de Valongo (Trail/BTT)
Valongo, maio

O Grupo Desportivo dos 4 Caminhos, o Município de Va-
longo e a Junta de Freguesia de Alfena, irão levar a efei-
to mais uma edição deste emblemático trail, que conta 
para o ranking do Circuito Trilhos de Valongo,

Trail dos 4 Caminhos
Alfena, 3 de junho

Convívio de Cicloturismo 
Magriços de Ermesinde 

Ermesinde, maio

Evento de caráter lúdico, organizado por 3 entidades—As-
sociação Magriços de Ermesinde, Junta de Freguesia de Er-
mesinde e Câmara Municipal de Valongo. A participação no 
evento é gratuita e o percurso envolve as 5 freguesias do 
Concelho, com partida e chegada em Ermesinde.
Este evento faz parte do programa das comemorações 
do clube.



Incluída no Campeonato Nacional de Velocidade TT e de Motociclismo e no 
Troféu Ibérico de Velocidade, esta já é uma das provas de referência Nacio-
nal. Contará com a participação de cerca de 45 viaturas e com o apoio do 
Município de Valongo.

Baja Douro
Valongo, junho

O Motoclube de Alfena, com o apoio da Junta de Freguesia 
de Alfena e do Município de Valongo, realiza mais uma edi-
ção da famosa Concentração Motard de Alfena, que atrai 
motociclistas de todo o País, e que se espera decorrer num 
ambiente de festa e de convívio entre os motards na Cidade 
de Alfena e outros convidados.

Concentração Motard de Alfena
Alfena, 8 a 10 de junho 
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No sentido de comemorar o final da época desportiva 2017/18, 
o município de Valongo irá realizar um torneio dirigido aos alunos 
das escolas municipais de natação.

Torneio Municipal de Natação—Encerramento de época
Valongo, 16 de junho

A Associação das Coletividades do Concelho de Valongo, em parceria 
com o Município de Valongo, irá festejar o seu aniversário, envolvendo 
um forte programa cultural, desportivo e lúdico.

Aniversário da Associação das 
Coletividades de Valongo

Campo, 10 de junho

O Grupo Dramático e Recreativo de Retorta em coorganização com o Muni-
cípio de Valongo, levarão a efeito a 3.a edição da Meia Maratona da Reguei-
fa, em Circuito no centro da Cidade de Valongo, que conta com a participa-
ção de centenas de atletas e é já uma referência no Atletismo.

3.a Meia Maratona  
da Regueifa
Valongo, 3 de junho



O Estádio Municipal de Ermesinde irá ser palco do Torneio “Cidade 
de Ermesinde”, de futebol de 11, envolvendo os escalões sub 15 
aos sub 19, com a colaboração do Município de Valongo.

Torneio de Futebol 11 “Cidade de 
Ermesinde”—ESC 1936
Ermesinde, junho A União Desportiva Valonguense leva a efeito o tradicional 

Torneio de Verão de Futebol 7, dirigido ao Escalão de Senio-
res—Lousa Cup. O Torneio visa a promoção da modalidade, 
da região e da Ardósia, sendo o desfecho da Época Despor-
tiva, em formato de competição salutar e de festa. Decorre 
no Estádio Municipal de Valongo.

Lousa Cup 2017
Valongo, junho / julho 
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A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Valongo, com o objetivo 
de conciliar o tempo livre dos mais novos com o horário laboral dos pais. 
Decorre em Valongo e Ermesinde, com um vasto programa de atividades 
desportivas envolvendo centenas de crianças, devidamente acompanha-
das por monitores especializados.

Tok’Amexer 
Férias Desportivas
Concelho, 25 de junho a 27 de julhoA secção de basquetebol do CPN, irá levar a efeito um torneio de 

Minibasquetebol com equipas nacionais e estrangeiras de forma 
a assinalar o final da epoca desportiva, contando com o apoio do 
Municipio de Valongo.

II Torneio Internacional 
de Minibasquete CPN
Ermesinde, junho



Torneios Sociais
 Academia de Ténis de Valongo—ATV

Valongo, ao longo do ano

Torneios que têm como principal objetivo promover a competição e o 
convívio salutar, entre atletas da ATV dos diversos escalões e atletas 

das diferentes academias. Estes torneios são promovidos pela ATV 
num formato concentrado com sets mais curtos e em diferentes 

categorias, garantindo também a possibilidade de participação de 
atletas que não realizam com regularidade torneios oficiais da Fede-

ração Portuguesa de Patinagem.

Campeonato de Saltos 
de Obstáculos/Prova Especial de Póneis
Campo, ao longo do ano

O Centro Hípico de Valongo desenvolve variados eventos 
na modalidade de Hipismo durante todo o ano, em parce-
ria com os agrupamentos de escolas, juntas de freguesia e 
outras Instituições. Desenvolve ainda atividades de hipote-
rapia para crianças com deficiência, no âmbito do desporto 
escolar e na vigilância contra incêndios, na Serra de St.ª Jus-
ta e Pias, essencialmente.

Testes de Iniciação—Patinagem Artística
Alfena e Valongo, ao longo do ano

A Associação Centro Social Figure Skating e o Núcleo Cultural e Recre-
ativo de Valongo, em parceria com a Associação de Patinagem do Porto, 
irão realizar um conjunto de elementos de patinagem para avaliar as 
competências e eventuais passagem de nível dos atletas que estão a 
iniciar a modalidade, desde o escalão de Benjamins até aos juniores, no 
Pavilhão do Centro Social e Paroquial de Alfena e no Pavilhão Municipal 
de Valongo.
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A Associação de Basquetebol do Porto realizará 
com o apoio da Câmara Municipal, estágios da 
Seleções Distritais de forma a preparar os atletas 
de Basquetebol para boas prestações desportivas.

Estágios das Seleções Distritais 
de Basquetebol do Porto
Ao longo do ano

A Associação Desportiva e Recreativa Bilharzinde, à seme-
lhança do ano anterior, pretende levar a efeito a Abertura 
da Época Desportiva 2017/2018, com a apresentação das 
equipas praticantes da modalidade em K.O Direto, contando 
com o apoio do Município.

Torneio de Bilhar
A definir

A Associação das Coletividades do Concelho de Valongo le-
vará a efeito o encontro dos jogos tradicionais onde preten-
de a participação dos praticantes destes jogos. Desta forma 
a associação contribui para a difusão dos jogos tradicionais 
portugueses e prepara-se para 2020 em que Portugal rece-
be os Jogos Internacionais.

1.o Encontro de Jogos Tradicionais
Valongo, a definir



Os eventos apresentados poderão 
sofrer alterações por parte das
entidades organizadoras.

Para mais informações consultar: 
www.cm-valongo.pt
facebook.com/MunicipioValongo
www.desporto.cm-valongo.pt

Contacto | 224227900


