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1. Nome da Cidade
Gondomar

2. População
168 027 habitantes- fonte INE, Censos 2011

3. Representante da Cidade 
Presidente da Camara Municipal de Gondomar

4. Nome e endereço
Marco André Martins
Praça Manuel Guedes,
4420-193 Gondomar

 
5. Divisão Responsável na Camara Municipal de Gondomar pela área do Desporto
Divisão do Desporto e  Gestão Equipamentos Desportivos
Pavilhão Multiusos 
Av. Multiusos, 
4420-015, Gondomar 

6. Vereadora do Peloro do Desporto
Sandra Almeida

Contato da pessoa responsável pelas respostas ao questionário com vista á submissão da candidatura á distinção de Cidade Europeia do Desporto 2017
Sandra Almeida

       Vereadora do Pelouro do Desporto
       Câmara Municipal de Gondomar 
       Praça Manuel Guedes,
       4420-193 Gondomar
       sandra.almeida@cm-gondomar.pt
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1.1 Quantas pessoas (%) são desportivamente ativas na sua cidade?

Gondomar é caraterizado pela sua dinâmica e ecletismo desportivo. Com um movimento associativo forte no Concelho, as as-

sociações têm um papel impulsionador na área desportiva, contribuindo de forma fundamental para o alargamento da prática 

desportiva a uma grande parte da população, implementando diferentes modalidades e sensibilizando para hábitos de vida sau-

dáveis através da prática do desporto.

Atualmente, a autarquia atua através do apoio às atividades desenvolvidas pelas coletividades, no âmbito social, económico, 

cultural ou desportivo, com o objetivo de proporcionar condições para uma efetiva melhoria da qualidade de vida, aumentando o 

número de participantes e estimulando a prática e os princípios do associativismo.

Gondomar assenta a sua ação desportiva na convergência de duas grandes linhas orientadoras: uma equilibrada distribuição dos 

equipamentos desportivos por todo o Município, proporcionando a toda a população um fácil acesso à prática desportiva, e como 

principal entidade dinamizadora do desporto concelhio, através do apoio ao associativismo, mediante a celebração de contratos 

anuais.

A reconhecida qualidade dos espaços agora existentes no concelho para a prática desportiva evidencia um resultado muito po-

sitivo, registando-se um aumento exponencial do número de pessoas que os procuram (cerca de 84.000 pessoas) para a prática 

de desportos como a marcha, corrida, ciclismo, BTT e vólei de praia, além das atividades desportivas orientadas praticadas nas 

instalações desportivas do concelho.

 

1.2 Quantas pessoas (%) da sua cidade são membros de um clube desportivo ou estão organizados em grupos desportivos?

Gondomar é um concelho com um forte movimento associativo. Cerca de 73.720 pessoas são membros de um clube desportivo 

ou estão organizadas em grupos desportivos. Destes, 46.296 são membros de associações/coletividades do concelho, 16.924 estão 

inscritos nas Piscinas Municipais/Escolas de Natação e 10.500 são sócios de Academias/Ginásios.

Estes números traduzem quer uma forte adesão da população à prática desportiva organizada, quer uma ampla oferta de moda-

lidades por parte de diferentes associações. O cenário é reforçado pelo forte apoio que a Autarquia tem disponibilizado a todos os 

clubes e associações, para que possam assegurar as condições necessárias à prática desportiva.

1. DESPORTO NA CIDADE DE GONDOMAR
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Esta perspetiva eclética e a dinâmica do associativismo estimula o movimento desportivo/cultural do concelho, dando, por seu 

lado, os clubes um impulso decisivo oferecendo um alargado leque de oferta desportiva, tornando-o acessível à população e con-

tribuindo, desta forma, para a criação e manutenção de hábitos de vida saudáveis, pela prática desportiva regular.

Gondomar está geograficamente encostado ao rio Douro – faixa ribeirinha de cerca de 35 km – e tem condições excecionais para 

a prática de desportos náuticos.

O Clube Naval Infante D. Henrique é um dos maiores exemplos desta faceta, tendo sido nos últimos anos distinguido com vários 

prémios a nível nacional e internacional e com forte aposta ao nível da formação de jovens atletas.

Destacam-se, ainda, ao nível dos equipamentos desportivos municipais, as Piscinas Municipais, com um plano de água de 3.031 

m2 distribuídos por sete piscinas, onde estão alojadas as escolas de natação.

O futsal, a canoagem, a patinagem artística e o ciclismo são modalidades que têm adquirido também um estatuto importante, 

não só pelo número de praticantes mas pelo que projetam o nome do Concelho através das conquistas e da formação de campeões 

nacionais e internacionais.
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 1.3 De que modo a cidade de Gondomar apoia o trabalho voluntário no campo do desporto?

O trabalho voluntário representa um recurso fundamental para a existência dos clubes e associações e é decisivo para a orga-

nização de eventos e iniciativas individuais. O Município apoia várias entidades e disponibiliza recursos humanos, materiais e 

financeiros, além das próprias instalações municipais. O Programa de Apoio ao Movimento Associativo é um exemplo da forma 

como se valoriza o trabalho realizado, estando também previstos subsídios financeiros e isenções para a utilização das instalações 

municipais (desportivas ou não).

Quando se fala de participação social e exercício da cidadania, no Município de Gondomar essa expressão traduz-se no regime 

de voluntariado. Nele revemos o reforço da coesão social e a consolidação do regime democrático. O Município de Gondomar, em 

parceria com o Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado, como forma de organizar e valorizar o exercício do Volunta-

riado, dinamiza, desde 4 de novembro de 2008, o Banco Local de Voluntariado de Gondomar (BLVG).

Aquando da inscrição no BLVG é disponibilizada a escolha de áreas de interesse, no sentido do enquadramento e contextualiza-

ção das motivações e expetativas dos/as voluntários/as. Neste sentido, o BLVG organiza-se nas áreas da ação social, ambiente, 

animação e recreio, cultura e património, desporto, educação, saúde e turismo. Importa referir que não existe limitação para o 

número de áreas a escolher. Atualmente estão inscritas mais de 250 pessoas.

A criação do BLVG e a realização de diversos protocolos de cooperação têm possibilitado a realização de vários estágios curricula-

res, nomeadamente na área desportiva, disponibilizando apoio à organização de eventos promovidos pelo Município de Gondomar. 

Destes, destacam-se a Meia-Maratona D’Ouro Run, o Corta-Mato Escolar Concelhio, o Verão Desportivo, a Convenção Multidiscipli-

nar de Educação, a Noite Branca de Gondomar, a tentativa de obtenção do recorde do Guiness da maior aula de zumba do Mundo, 

o Dia Mundial da Criança e a Escola em Férias + Criativas, entre outros.

Em Gondomar existe um grupo alargado de voluntários, composto por professores, dirigentes, alunos, atletas, pais e praticantes 

de diversas modalidades que, por gosto pessoal e envolvimento no âmbito de associações, escolas e clubes dão um contributo 

fundamental a este movimento pela sua participação cívica, destacando-se como uma peça importante no desenvolvimento social 

dos cidadãos e das comunidades do Concelho.

Nos últimos anos, o Município de Gondomar tem apoiado financeiramente estes movimentos, através da cedência de instalações, 

de recursos humanos e de transportes.
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1.4 Existe na cidade um plano de desenvolvimento desportivo? Quais os objetivos para esse plano de desenvolvimento?

A construção do plano de desenvolvimento desportivo para o quadriénio 2013-2017 entronca em várias premissas que são fun-

damentais para o Município: i) definição de prioridades de investimento na requalificação das instalações desportivas existentes, 

de forma a oferecer melhores condições aos munícipes para a prática desportiva; ii) construção de novas instalações desportivas 

que respondam às necessidades e que promovam uma maior diversificação de atividades, contribuindo assim para um aumento 

da prática desportiva no concelho; iii) consolidação das parcerias existentes e estabelecimento de novas parcerias, com o setor 

público e privado, contribuindo para a universalização do desporto.

O programa de desenvolvimento desportivo é uma ferramenta extremamente útil e versátil que permite uma planificação a mé-

dio/longo prazo, possibilitando uma eficaz aplicação dos recursos municipais em prol dos munícipes. A ideia chave é, não apenas 

distribuir os apoios financeiros pelas associações mas sim coordenar ideias, projetos e propostas de todas as áreas, de forma a 

envolver todos os intervenientes na construção do programa colocando-o à disposição de todos os munícipes.

A filosofia que está por trás do plano de desenvolvimento desportivo é a forte relação entre o desporto e a cultura, que caminham 

lado a lado com o objetivo da melhoria da qualidade de vida social, da saúde, da economia e do ambiente.

1.5 Qual o papel do desporto na sua cidade relativamente a alcançar os cinco objetivos do Manifesto ACES EUROPE?

(1.º objetivo – Prática do exercício físico como divertimento) O desporto é promovido pelo Município como via para a melhoria da 

qualidade de vida e fator de desenvolvimento económico, turístico, cultural, educacional e ambiental.

É desígnio do Município, nomeadamente da sua Divisão do Desporto, a promoção da participação desportiva através da requalifi-

cação/construção das instalações desportivas, do apoio à organização de eventos e da promoção e desenvolvimento de valores e 

princípios. Neste sentido, os objetivos do Manifesto ACES EUROPE representam linhas orientadas para as políticas desportivas que 

são promovidas pela Autarquia. O Município desenvolve o seu plano de atividades para que tenha efeitos tangíveis na população 

e tendo sempre presente a expressão das suas necessidades.

Durante todo o ano, em parceria com as associações e entidades privadas, a Autarquia organiza várias atividades com o slogan 

“Desporto para Todos”. Desde a Meia-Maratona “D’Ouro Run” – que se realiza na marginal do rio Douro, com paisagens des-

lumbrantes e que permite a participação de todos, uma vez que são realizadas simultaneamente várias provas com diferentes 

distâncias – ao “Verão Desportivo”, com a realização de atividades de ar livre aos fins de semana abertas a todos os munícipes, 

durante os meses de julho e agosto, junto ao rio Douro, com o apoio dos ginásios do concelho. Para além destas, dezenas de 
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outras atividades são realizadas em ambientes não competitivos com o objetivo de captar cada vez mais munícipes para a prática 

desportiva. Realça-se ainda que as atividades para seniores, crianças e jovens e para as pessoas com deficiência são uma das 

prioridades do Município no que concerne à programação de atividades desportivas. Destacam-se, neste particular, as atividades 

desenvolvidas nas escolas, formais e informais, com os alunos do Concelho, como por exemplo: o corta-mato distrital, as ati-

vidades gímnicas e desportivas, a natação curricular para os alunos do 1.º Ciclo, a psicomotricidade no meio aquático para os 

alunos com necessidades educativas especiais e o desporto escolar, que ocorre em várias instalações desportivas do Concelho. É 

de salientar o Gondomar Challenge de Andebol que se realiza todos os anos, para escalões de formação e que junta à volta de 300 

atletas. No seu conjunto, cerca de 7500 crianças e jovens participam nas atividades desenvolvidas pela Autarquia.

Relativamente aos seniores existem várias atividades – natação, aulas de ginástica, de zumba, caminhadas e boccia – com exce-

lentes resultados. Estas atividades ocorrem por todo o Concelho, dando uma maior possibilidade de participação aos munícipes.

(2.º objetivo – Fazer a atividade que mais se gosta) A abrangência do plano de desenvolvimento desportivo do Concelho contempla 

igualmente a organização de eventos desportivos de elevado nível de competitividade. A já referida Meia Maratona “D’Ouro Run”, 

apadrinhada pela Campeã Olímpica Rosa Mota, apresenta-se como um evento onde muitos atletas de renome nacional partici-

pam. O Rali Cidade de Gondomar, o Campeonato Nacional de Fundo de Remo, a Regata Internacional de Gondomar, o Campeonato 

da Europa de Show e Precisão de Patinagem Artística, o Campeonato Europeu de Nações de Hóquei de Sala, o Estágio Internacional 

de Patinagem Artística, a Volta a Portugal em Bicicleta, o Nacional de Fundo de Canoagem e Taça de Portugal de Embarcações, 

o título Mundial de Boxe, Taça de Portugal de Ténis de Mesa e o apuramento para a fase final do Europeu de Basquetebol são, 

também, atividades organizadas, nos últimos cinco anos, em parceria com associações e federações nacionais e internacionais. 

Estes eventos proporcionaram a vinda de atletas de reconhecido mérito desportivo que cativam mais crianças e jovens para o 

desporto na senda de vários atletas gondomarenses que têm vindo a trilhar o seu caminho e revelando grande talento, granjeando 

reconhecimento internacional.

(3.º objetivo – Espirito e sentimento de união) O desporto tem a capacidade de unir as pessoas criando coesão social entre equipas, 

atletas e mobilizando o público em geral. O desporto é também uma excelente ferramenta de integração, promovendo o Município 

várias atividades desportivas inclusivas, com especial relevo para a Convenção Multidisciplinar de Educação (e Dia Paralímpico), 

onde foi possível a crianças e jovens participarem em atividades desportivas adaptadas, em conjunto com crianças e jovens com 

necessidades educativas especiais.

Neste contexto, refira-se que várias são as atividades desportivas praticadas no Concelho que permitem a participação de todos, 
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sem exceção, nomeadamente, remo adaptado, paraciclismo, boccia, dança, natação adaptada, etc.

(4.º objetivo – Correção e Respeito) O Município de Gondomar procura através do desporto transmitir valores como o fair-play, o 

respeito pelo próximo e o cumprimento de regras, estando presente, inclusivamente, nos princípios orientadores de apoio à prática 

desportiva. Neste sentido, as associações devem promover o respeito pelas regras, pelo adversário, a lealdade e a solidariedade 

como premissas para receberem o apoio financeiro e material por parte da Autarquia.

(5.º objetivo – Praticar desporto em prol da saúde) Outro grande objetivo do Manifesto ACES EUROPE e que concorre com os ob-

jetivos do Município é a dialética entre a adoção de uma dieta equilibrada por parte da população e a prática de atividade física 

regular. Para tal, são dinamizadas pelo Município várias atividades nas escolas, no Multiusos de Gondomar e nas instalações 

das associações. A parceria com o Hospital Escola Fernando Pessoa merece, neste caso, especial destaque, dado tratar-se de um 

parceiro privilegiado para iniciativas municipais da área da saúde.
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2.1 Existem ofertas especiais para grupos etários específicos?

Nos vários âmbitos da oferta desportiva do Município existe um variado leque de opções para todos. As atividades propostas têm 

como pressuposto a inclusão e o acesso para todos, independentemente do estatuto económico ou social.

Começando na mais tenra idade, o Município de Gondomar oferece natação para bebés nas Piscinas Municipais, onde desde os 

seis aos 36 meses as escolas de natação são frequentadas por mais de 250 bebés.

Para as crianças e jovens, principalmente para os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, foi estabelecido um protocolo com os agru-

pamentos de escolas, para que os alunos que não têm oportunidade de frequentar fora do ambiente escolar possam ter acesso a 

aulas de natação orientadas. Este contacto com as atividades aquáticas tem dois objetivos: promover a atividade física em meio 

aquático e captar jovens para as escolas de natação do município.

Desde o início deste mandato que os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico têm a oportunidade de frequentar atividades desporti-

vas, através do programa “Escola em Férias + Criativas” durante as interrupções do Natal, da Páscoa e no final do ano letivo. São 

atividades selecionadas pela Autarquia e dinamizadas por professores com formação em Educação Física e Desporto.

A aposta na formação é um dos intentos do Município, estando patente no apoio às inscrições dos atletas dos escalões de forma-

ção de todas as modalidades desportivas, através do apoio ao associativismo.

Igualmente, no que se concerne aos adultos, a oferta é bastante variada. Neste aspeto, o Município tem realizado um significativo 

investimento em ciclovias (25,684 km), em equipamentos para atividades ao ar livre, como por exemplo um campo de vólei de 

praia, na reabilitação da zona ribeirinha, propícia à prática de caminhadas, corrida e BTT. As atividades nas piscinas municipais 

possuem também, horários alargados, permitindo a sua utilização a qualquer hora do dia.

As associações do concelho estão também atentas às solicitações e interesses da população e têm reinventado a sua oferta, alar-

gando o seu âmbito, com o objetivo de cativar cada vez mais munícipes.

Para os seniores existe igualmente uma variada oferta desportiva. Como por exemplo, o Programa “Idade +”, onde a Terceira Idade 

usufrui de 50% de desconto nas atividades dos equipamentos desportivos municipais. Este programa é frequentado por mais de 

1500 munícipes. Está previsto para este verão o início de um programa de atividades gímnicas, de dança, fitness, boccia sénior 

e de defesa pessoal, para quem usufrua do Programa “Idade +”. É de salientar que existem várias atividades direcionadas para 

esta faixa etária dinamizadas pelas várias freguesias, alargando assim uma oferta já bastante variada.

O Município de Gondomar tem feito um grande investimento em infraestruturas, recursos materiais, recursos humanos, formação 
e eventos nos últimos dois anos, de forma a dar todas as condições de equidade de acesso à pessoa com deficiência. Ao nível do 1.º Ciclo do 

2. DIVERSIDADE NA OFERTA DE DESPORTO



14

Ensino Básico, a Autarquia celebra protocolos com os agrupamentos de escolas, para que os alunos com necessidades educativas especiais 

usufruam das piscinas municipais, disponibilizando técnicos especializados para a dinamização de aulas de psicomotricidade em meio aquá-

tico e de natação adaptada. Alguns agrupamentos foram equipados com salas especializadas para o trabalho com os alunos com necessidade 

educativas especiais, tendo havido uma grande aposta na formação dos docentes e não docentes nesta área.

Neste particular, a organização de um evento com impacto nacional e internacional, que contou com a presença de atletas paralímpicos, de 

reputados especialistas de cinco universidades do país e do estrangeiro proporcionou ao Município, em 2014 e 2015, o reconhecimento por 

parte da Área Metropolitana do Porto, de Gondomar, como um município inclusivo.

O estabelecimento de vários protocolos com as Instituições Privadas de Solidariedade Social de Gondomar permitiu criar uma rede de serviços 

especializados mais abrangente e acessível a todos os cidadãos com deficiência.

2.2 Que entidades asseguram a oferta desportiva?

O movimento associativo é o grande suporte da oferta desportiva em Gondomar. Existem no concelho cerca de 150 associações que, diariamen-

te, proporcionam a possibilidade de prática desportiva a mais de 7.000 munícipes. Destaca-se igualmente, neste aspeto, o próprio Município, 

com as piscinas municipais. Nestes equipamentos, contabilizam-se diariamente mais de 2.000 utentes a que acrescem 1500 crianças que 

frequentam as atividades de enriquecimento curricular promovidas pelo próprio Município.

As academias, ginásios e IPSS, geridas por entidades privadas, mobilizam igualmente um considerável número de cidadãos.
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 2.3 Estão definidos critérios de qualidade para selecionar as ofertas desportivas?

A oferta desportiva está patenteada em diversos critérios de qualidade que visam, nomeadamente, o aumento do número de praticantes de 

atividade física e desportiva, o fomento do aparecimento de novas opções desportivas, a promoção contínua e sistemática dos diversos agentes 

desportivos, a independência financeira de todos os grupos com oferta desportiva e o investimento na saúde e bem-estar para as diferentes 

áreas da população.

Em 2013, o Município lançou um programa para melhorar a qualidade dos serviços das piscinas municipais através da certificação de qualida-

de, de acordo com a norma ISO 9001:2008. Com cerca de dois anos de implementação e maturação, o Município pretende alargar a política de 

qualidade a outras infraestruturas desportivas e a outros serviços, beneficiando desta forma os utentes, com o objetivo de melhor servir 

e de aumentar o número de praticantes.

 

 2.4 Existem oportunidades Educativas e de Formação, por exemplo, para treinadores e tutores desportivos?

A qualidade da formação é determinada pela qualidade dos seus intervenientes, pelo que Gondomar, consciente dessa realidade, 

tenta promover parcerias com as diversas federações/associações que possibilitem a realização de formação para os diversos 

agentes desportivos, desde atletas, a dirigentes e a treinadores. Estas iniciativas visam a melhoria do nível qualitativo dos mes-

mos, nomeadamente através de: I) acompanhamento pedagógico por parte do corpo técnico das federações desportivas, como por 

exemplo da Federação Portuguesa de Natação através do protocolo “Portugal a nadar”, que consiste na monitorização/formação 

do corpo docente das escolas Municipais de natação; II) realização de cursos de formação específicos para treinadores nas dife-

rentes modalidades, tais como curso de treinador de 1º grau de basquetebol, curso de treinador de natação, cursos de formação 

para dirigentes desportivos; iii) implementação de um ciclo anual de formações direcionadas para o movimento associativo local 

de temas pertinentes, tais como a fiscalidade, alto rendimento, sustentabilidade financeira de um clube e marketing desportivo. 

Os clubes do Concelho também têm contribuído para elevar a qualidade técnica dos treinadores, através da organização de ações 

de formação de futsal, basquetebol e voleibol.

 
2.5 Estas medidas / oportunidades, são subsidiadas pela cidade / autarquia? Se sim, fá-lo, por exemplo, disponibilizando 
instalações e infraestruturas, subsidiando infraestruturas, gerindo instalações e oferta desportiva?

Através do apoio ao associativismo, o Município estabelece protocolos de cooperação e contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo, com um vasto leque de opções que contemplam apoios financeiros, cedência de instalações, aquisição de viaturas e 

ajuda na construção de infraestruturas para o desenvolvimento da oferta desportiva.
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3.1 Quantas instalações (pavilhões desportivos, campos desportivos, ginásio, complexos de piscinas, etc.) existem na sua 

cidade? Para desporto profissional e de alta competição (1); Escolas de Desporto (2); Para utilização pública e de lazer (3); 

Que planos existem para expandir a rede de instalações e espaços para a prática desportiva? (4)

Desde o apoio ao movimento associativo até à gestão dos equipamentos desportivos municipais, para a prática de desporto, o 

Município de Gondomar associa-se a múltiplas iniciativas direcionadas aos diferentes escalões etários, com especial atenção às 

que se dirigem a crianças, a jovens e à população sénior.

Gondomar apresenta uma resposta de qualidade e oferta em termos de instalações desportivas para a prática das mais variadas 

modalidades, tendo sempre em conta as suas exigências de competição.

Uma das áreas desportivas nas quais a Autarquia apostou desde meados dos anos 1990 foi a edificação de novas infraestruturas, 

tendo sido construídas sete piscinas municipais, que proporcionam uma resposta adequada não só à generalidade dos gondoma-

renses como a habitantes de concelhos limítrofes.

Nos últimos anos a construção de 12 pavilhões polidesportivos municipais, pelas várias freguesias do concelho, do Complexo 

Desportivo de Valbom, equipamento multidisciplinar que permite a prática das várias disciplinas do atletismo, vieram colmatar 

uma lacuna que se verificava em termos de oferta de equipamentos desportivos no Concelho. O Pavilhão Multiusos, equipamento 

ímpar de excelência no país construído em 2007, proporciona um espaço propício à prática de diferentes modalidades desportivas, 

impulsionando o acesso das populações à prática desportiva, não só de lazer como de alta competição.

Gondomar é um Concelho com uma forte tradição nos desportos aquáticos, nomeadamente na canoagem e no remo, possuindo 

mesmo um Centro de Alto Rendimento de Desportos Náuticos. Este espaço que possibilita a vinda de atletas de alta competição, 

para além de atrair inúmeras competições nacionais e internacionais.

A rede de infraestruturas desportivas contempla ainda 17 campos de futebol, sendo três de relva natural, dois de relva sintética e 

12 de terra batida, assim como cinco pavilhões gimnodesportivos, quatro campos de ténis, quatro ginásios de fitness, um ginásio 

e dois centros de estágios.

3. INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS
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Apesar das lógicas de investimento e da situação financeira do país terem sofrido constrangimentos nos últimos anos, isso não 

tem impedido a modernização, recuperação e a construção de espaços e de instalações desportivas por parte da autarquia, onde 

se pode citar a título de exemplo: i) a requalificação de vários pavilhões desportivos; ii) as obras do Complexo Desportivo de Val-

bom; iii) a implementação de mais três relvados sintéticos em Gens, S. Cosme e Rio Tinto; iv) a construção de uma ciclovia para 

utilização da população; v) a construção de um recinto desportivo de areia para a prática de voleibol de praia.

No âmbito do Acordo de Cooperação do Pulmão Verde do Conselho Metropolitano do Porto, estabelecido entre os municípios de 

Gondomar, Paredes e Valongo, prevê-se a construção de caminhos/trilhos pedestres nas serras de Santa Justa, Pias, Castiçal, 

Flores, Santa Iria e Banjas e a criação de uma escola de escalada na Serra do Castiçal
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O quadro infra reflete a dinâmica e o ecletismo desportivo do Concelho nos últimos cinco anos. A Autarquia é a grande impulsio-

nadora, principalmente através da cedência de instalações e do apoio financeiro.

GRÁFICO NUMERO DE EVENTOS ÚLTIMOS 5 ANOS

4. EVENTOS DESPORTIVOS
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2010
DATA EVENTO MODALIDADE PROMOTOR LOCAL

14/17.jan´10 XXXVII Exposição Nacional e 

Pré-Ibérica de Columbofilia

Columbofilia Federação Portuguesa 

de Columbofilia

Multiusos de 

Gondomar

9/10.jan´10 V Torneio de Andebol Gondo-

mar Coração de Ouro

Andebol Gondomar Cultural Multiusos de 

Gondomar

24.jan´10 Festival de Patinagem Patinagem Escola Dramática e 

Musical Valboense

Pavilhão 

Municipal de 

Jovim

30.jan´10 Campeonato Nacional de 

Fundo de Remo

Remo Federação Portuguesa 

de Remo /LigaDura

Melres, Gon-

domar

7.fev´10 BTT - Nos Trilhos de Gon-

domar

BTT Gondomar Cultural Serras de 

Gondomar

28.fev´10 Dia do Yôga Yoga Federação de Yôga 

do Norte de Portugal/

Federação de Yôga 

do Sul e Ilhas de Por-

tugal

Multiusos de 

Gondomar

3/4.mar´10 Campeonato de Portugal de 

Boccia

Boccia Associação do Porto 

de Paralisia Cerebral

Multiusos de 

Gondomar

7.mar´10 Liga de Karaté Karaté Gondomar Clube de 

Karaté

Pavilhão 

Municipal de 

Valbom

13.mar´10 Rali Coração de Ouro Rali Gondomar Automóvel 

Sport

Melres, Gon-

domar
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20/21.mar´10 Campeonato Nacional de 

Show e Precisão de Patina-

gem Artística

Patinagem 

Artística

Académica de Gon-

domar de Patinagem 

Artística

Multiusos de 

Gondomar

27/28.mar´10 Campeonato Nacional de 

Fundo e Taça de Portugal de 

Embarcações

Canoagem Federação Portuguesa 

de Remo /LigaDura

Melres, Gon-

domar

27/28.mar´10 Campeonato Nacional de 

Figuras Obrigatórias de Pati-

nagem Artística

Patinagem 

Artística

Clube de Patinagem 

de Baguim

Pavilhão 

Municipal de 

Baguim

28.mar´10 Ciclismo Inter-Regional do 

Porto

Ciclismo Federação Portuguesa 

de Ciclismo

Gondomar

25.abr´10 Atletismo - Corrida 25 de 

Abril

Atletismo Junta Freguesia S. 

Cosme

S. Cosme - 

Gondomar

25.abr´10 XIII Convívio de Cicloturismo - 

Ciclo Cabanas

Cicloturismo Ciclo Cabanas Gondomar

25.abr´10 Regata 25 de Abril Remo Clube Naval Infante D. 

Henrique

Gramido, Gon-

domar

16.mai´10 XXX Regata Internacional de 

Gondomar

Remo Clube Naval Infante D. 

Henrique

Melres, Gon-

domar

16.mai´10 Torneio de Karaté Cidade de 

Rio Tinto

Karaté Associação Karaté 

Shotokan Rio Tinto

Pavilhão 

Municipal de 

Covelo

06.jun´10 XV Grande Prémio de Ci-

clismo do Futebol Clube de 

Ramalde

Ciclismo Futebol Clube de Ra-

malde

Gondomar
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19/20.jun´10 Campeonato Nacional de 

Verão de Juniores e Seniores

Remo Federação Portuguesa 

de Remo

Melres, Gon-

domar

3/4.jul´10 VI Derby Internacional de 

Gondomar de Columbofilia

Columbofilia Pombal Municipal/

Grupo Columbófilo de 

Gondomar

Loulé - Gon-

domar

10.jul´10 II Gala Dance In Danças de 

salão

Clube dos Caçadores 

de Gondomar

Multiusos de 

Gondomar

25.jul´10 II Troféu Ibérico de Ciclismo Ciclismo Futebol Clube de Ra-

malde/Federação Por-

tuguesa de Ciclismo

Gondomar

05.set´10 42º Grande Prémio de Ciclis-

mo do Taralhão

Ciclismo Centro Ciclista de 

Gondomar

Gondomar

10/11.set´10 Rali Cidade de Gondomar Rali Federação Portuguesa 

de Automobilismo e 

Karting/Gondomar 

Automóvel Sport

Gondomar

ago-nov´10 Torneio Ser Solidário Futsal Gondomar Futsal 

Clube

Vários Pavi-

lhões Munici-

pais

nov´10 Encontro Regional de Escolas 

de Patinagem Artística

Patinagem 

Artística

Académica de Gon-

domar de Patinagem 

Artística

Multiusos de 

Gondomar

 
 



26

2011

DATA EVENTO MODALIDADE PROMOTOR LOCAL

02.jan´11 Torneio de Futebol - Gondo-
fute

Futebol Gondomar Sport 
Clube

Estádio S. 
Miguel

5/6.fev´11 Campeonato Distrital de Fi-
guras Obrigatórias

Patinagem Ar-
tística

Escola Dramática e 
Musical Valboense

Pavilhão 
Municipal de 

Jovim

2.mar´11 Campeonato Nacional da 
Zona Norte de Boccia da 

Idade Sénior

Boccia Associação do Porto 
de Paralisia Cerebral

Multiusos de 
Gondomar

5/6.mar´11 Campeonato Nacional de 
Show e Precisão de Patina-

gem Artística

Patinagem Ar-
tística

Académica de Gon-
domar de Patina-

gem Artística

Multiusos de 
Gondomar

5.mar´11 II Rali Coração de Ouro Rali Gondomar Automó-
vel Sport

Lomba, Gon-
domar

20.mar´11 Torneio de Karaté GCK Karaté Gondomar Clube de 
Karaté

Pavilhão 
Municipal de 

Valbom

7.mar´11 Festival de Patinagem Escola 
Dramática

Patinagem Escola Dramática e 
Musical Valboense

Pavilhão 
Municipal de 

Jovim

19.mar´11 Jornada Desportiva do Dia 
do Pai

Desporto Adap-
tado

Associação do Porto 
de Paralisia Cerebral

Complexo 
Desportivo de 

Valbom

2/3.abr´11 Campeonato Nacional de 
Fundo de Canoagem - Taça 
de Portugal em Tripulações

Canoagem Federação Portu-
guesa de Remo /

LigaDura

Melres, Gon-
domar

22/23.abr´11 Gondomar Challenge 2011 Andebol Gondomar Cultural Pavilhão da 
Escola Secun-
dária de Rio 

Tinto

25.abr´11 Regatas 25 de Abril Remo Clube Naval Infante 
D. Henrique

Gramido, Gon-
domar
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25.abr´11 Torneio Futsal Velhas Guar-
das

Futsal   

7.mai´11 Campeonato da Europa de 
Show e Precisão de Patina-

gem Artística

Patinagem Ar-
tística

Federação Portugue-
sa de Patinagem

Multiusos de 
Gondomar/
Pavilhão 

Municipal de 
Fânzeres

8.mai´11 XXXI Regata Internacional de 
Gondomar

Remo Clube Naval Infante 
D. Henrique

Melres, Gon-
domar

22.mai´11 Campeonato Regional de BTT 
- XCO

BTT - XCO Associação de Ciclis-
mo do porto

Melres, Gon-
domar

25/26.mai´11 VI Corrida de Carros Artesa-
nais da Junta de Freguesia 

de Baguim do Monte

 Junta Freguesia 
Baguim do Monte

Baguim do 
Monte, Gondo-

mar

mai/jun´11 14º Torneio Concelhio de 
Futsal – Sub-13

Futsal Câmara Municipal 
de Gondomar/Escola 
Desportiva e Cultu-
ral de Gondomar

Pavilhões Mu-
nicipais

4.jun´11 2º Torneio de Karaté – Cidade 
de Rio Tinto

Karaté Associação Karaté 
Shotokan Rio Tinto

Pavilhão 
Municipal de 

Covelo

10.jun´11 XVI Prémio de Ciclismo Ra-
malde

Ciclismo Futebol Clube de 
Ramalde

Gondomar

22.jun´11 Taça Gabriel Oliveira Futebol  Complexo 
Desportivo de 

Valbom

2/3/7.jun´11 Torneio de Andebol Associa-
ção Social Silveirinhos

Andebol  Pavilhão Mu-
nicipal de São 
Pedro da Cova

16.jun´11 PortDance Open – Gondomar 
2011

Dança Academia Pedro 
Sousa

Multiusos de 
Gondomar

23/24.jun´11 Encontro Motard – Motoclube 
de Rio Tinto

Motociclismo Motoclube de Rio 
Tinto

Multiusos 
Gondomar

27/31.jun´11 Prémio Portugal Masters Ciclismo  Gondomar
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jul/ago/set´11 Torneio Ser Solidário Futsal Gondomar Futsal 
Clube

Pavilhões 
Municipais 
de Jovim, 

Foz Sousa e 
Multiusos de 
Gondomar

5.set´11 43º Grande Prémio de Ciclis-
mo do Taralhão

Ciclismo  Gondomar

10/11.set´11 VII Derby Internacional de 
Gondomar

Columbofilia  Pombal Muni-
cipal de Gon-

domar

10/11.set´11 Rali Cidade de Gondomar Rali Federação Portu-
guesa de Automo-
bilismo e Karting/

Gondomar Automó-
vel Sport

Gondomar

16/17.jun´11 Prova do Campeonato Nacio-
nal de Enduro

Motociclismo Federação Motoci-
clismo Portugal

Gondomar

23/24.jul´11 5a Prova da Taça de Portugal 
de Elites

Ciclismo Federação Portu-
guesa de Ciclismo

Gondomar

2/3.jul´11 Rota do Vinho do Porto em 
Cicloturismo

Cicloturismo Federação Portu-
guesa de Ciclismo

Gondomar

18.out´11 Jogo de Preparação Portugal 
– Itália

Futsal Federação Portu-
guesa de Futebol

Multiusos de 
Gondomar

22/23.out´11 14º Open de Ténis de Mesa Ténis de Mesa  Multiusos de 
Gondomar

10/11.dez´11 Taça de Portugal De Patina-
gem Artística

Patinagem Ala Nun’Álvares de 
Gondomar

Pavilhão 
Municipal de 

Baguim

18.dez´11 Passeio FLC em Todo-o-
-terreno Turístico

TT Turístico Clube FLC Gondomar

31.dez´11 Torneio Gondofute Futebol Gondomar Sport 
Clube

Estádio S. 
Miguel
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2012

DATA EVENTO MODALIDADE PROMOTOR LOCAL

14.jan’12 XX Festival Internacional de 

Patinagem Artística da Aca-

démica de Gondomar

Patinagem AGPA e FPP Multiusos 

Gondomar

20/22.jan’12 Campeonato Europeu de Na-

ções de Hóquei de Sala

Hóquei de Sala FPH e FEH Multiusos 

Gondomar e 

Pavilhão Mu-

nicipal de S. 

Pedro da Cova

25/26.fev’12 Festival de Patinagem Escola 

Dramática

Patinagem Escola Dramática Pavilhão 

Municipal de 

Jovim

6.mar’12 Campeonato Nacional da 

Zona Norte de Boccia da 

Idade Sénior

Boccia APPC - Vila Urbana Multiusos 

Gondomar

17.mar’12 III Rali Coração de Ouro Rali Gondomar Automó-

vel Sport

Lomba, Gon-

domar

24/25.mar’12 Campeonato Nacional de 

Fundo

Canoagem Liga-Dura C.E.C. e 

Federação Portugue-

sa de Canoagem

Melres, Gon-

domar

24/25.mar’12 Campeonato Distrital de Fi-

guras Obrigatórias de Patina-

gem Artística

Patinagem Clube de Patinagem 

de Baguim

Pavilhão 

Municipal de 

Baguim

25.mar’12 Torneio de Karaté GCK Karaté Gondomar Clube de 

Karaté

Pavilhão 

Municipal de 

Valbom
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Maio e junho’12 Torneio Concelhio de Futsal 

Sub-13

Futsal Escola Desportiva e 

Cultural de Gondo-

mar

Multiusos 

Gondomar

Mai,jun e jul’12 Torneio de Futsal Sub – 14 Futsal Associação Rec. 

Cult. Desp. de Vila 

Verde  e a Associa-

ção Rec. Desp. Os 

Leões de Tardariz

Pavilhão Mu-

nicipal de São 

Pedro da Cova

14/15.jul’12 PortDance Open – Gondomar 

2012

 Academia Pedro 

Sousa

Multiusos 

Gondomar

28.jul’15 VIII Derby Internacional de 

Gondomar

Columbofilia Grupo Columbófilo 

de Gondomar

Gondomar

9.set’12 44º Grande Prémio de Ciclis-

mo do Taralhão

Ciclismo Centro Ciclista de 

Gondomar e Asso-

ciação de Ciclismo 

do Porto

Gondomar

13/14/15.set’12 Ciclismo - Grande Prémio 

Onda-Boavista

Ciclismo Boavista Ciclismo 

Clube

Gondomar

15.set’12 Torneio de Futsal Vai Avante Futsal Associação Social 

Recreativa e Cultu-

ral, Bem-fazer Vai 

Avante

Pavilhão Mu-

nicipal Foz do 

Sousa

15.set’12 Dia do Patim Patinagem Académica de Gon-

domar

Pavilhão Mu-

nicipal de São 

Pedro da Cova
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21/22.set’12 Torneio de Futsal CCD Futsal CCD dos trabalhado-

res da Câmara Mu-

nicipal de Gondomar

Pavilhão 

Municipal de 

Jovim

22/23.set’12 Torneio Ser Solidário Futsal Gondomar Futsal 

Clube

Multiusos 

Gondomar

20/21.out’12 14º Open de Ténis de Mesa Ténis de Mesa Ala de Nun’Álvares 

de Gondomar

Multiusos 

Gondomar

26/27.out’12 Rali de Gondomar Rali Gondomar Automó-

vel Sport

Gondomar

28.out’12 1º XCO Gondomar Coração 

de Ouro

BTT Associação de Ciclis-

mo do Porto

Gondomar

17.nov’12 Festival de Patinagem Ar-

tistica

Patinagem Escola Dramática e 

Musical Valboense

Pavilhão 

Municipal de 

Fânzeres

18.nov’12 Rali Sprint GAS Rali Gondomar Automó-

vel Sport

Medas e Co-

velo

25.nov’12 Grande Prémio de Atletismo 

– Azes Valboenses

Atletismo Azes Valboenses 

Futebol Clube

São Cosme e  

Valbom

16.nov’12 A pequena sereia – Patina-

gem Artistica

Patinagem CCD dos Trabalha-

dores da Câmara 

Municipal de Gon-

domar

Multiusos 

Gondomar

30.dez’12 Torneio GondoFute Futebol Gondomar Sport 

Clube

Estádio S. 

Miguel - Gon-

domar Sport 

Clube



32

2013

DATA EVENTO MODALIDADE PROMOTOR LOCAL

26/27.jan’13 Prova Distrital de Disciplina e 
Iniciação

Patinagem Escola Dramática e 
Musical Valboense

Pavilhões 
municipais de 
Jovim e São 

Pedro da Cova

3.fev’13 Trail Santa Iria Trail Running Comissão de Festas 
de Santa Iria em 

colaboração com a 
Associação de Soli-
dariedade de Melres 
e o Grupo Bttdouro

Branzelo, Mel-
res

3.fev’13 Campeonato Nacional de 
Enduro

Motocross Extreme Clube de 
Lagares

Multiusos de 
Gondomar

10.fev’13 Estágio de Patinagem Artís-
tica

Patinagem Associação de Pati-
nagem do Porto

Pavilhão 
Municipal de 

Jovim

17.fev’13 Gala de Kickboxing Kickboxing Clube de Caça e 
Pesca de Aguiar

Pavilhão Mu-
nicipal foz do 

Sousa

16/17/24.fev’13 Torneio APP – Fernando An-
drade

Patinagem Clube de Patinagem 
de Baguim e pela 

Associação de Pati-
nagem do Porto

Pavilhão 
Municipal de 
Baguim do 

Monte

2/3.mar’13 Campeonato Distrital de Fi-
guras Obrigatórias

Patinagem Clube de Patinagem 
de Baguim e pela 

Associação de Pati-
nagem do Porto

Pavilhão 
Municipal de 
Baguim do 

Monte

9.mar’13 Campeonato Nacional de 
Figuras Obrigatórias

Patinagem Clube de Patinagem 
de Baguim e pela 

Associação de Pati-
nagem do Porto

Pavilhão 
Municipal de 
Baguim do 

Monte
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16.mar’13 Campeonato de Apuramento 
ao Nacional de Karaté

Karaté Casa do Futebol 
Clube do porto de 

Rio Tinto

Multiusos de 
Gondomar

16.mar’13 Noite Dançante Dança Clube de Caçadores 
de Gondomar

Multiusos de 
Gondomar

17.mar’13 4º RALI CORAÇÃO DE OURO Rali Gondomar Automó-
vel Sport

Multiusos de 
Gondomar

10.mar’13 Troféu regional de Extreme / 
1a Prova

Motociclismo  Foz do Sousa

15.mar’13 Passeio de Cicloturismo – 
Escola Frei Manuel de Santa 

Inês

Cicloturismo Escola Frei Manuel 
de Santa Inês

Gondomar

15.mar’13 Torneio de futsal do Clube de 
Karaté Shotokan do Porto

Karaté Clube de Karaté 
Shotokan do Porto

Pavilhão 
Municipal de 

Covelo

17.mar’13 1º Maratona de Gondomar 
/ Bombeiros Voluntários de 

Gondomar
 

BTT Bombeiros Voluntá-
rios de Gondomar

Gondomar

6.jul’13 Torneio de Futsal – Centro S. 
Paroquial da Foz do Sousa

Futsal Centro S. Paroquial 
da Foz do Sousa

Pavilhão Mu-
nicipal de Foz 

do Sousa

7.jul’13 Torneio Concelhio de Futsal 
Sub-13

Futsal Escola Desportiva e 
Cultural de Gondo-

mar

Multiusos de 
Gondomar

13.jul’13 WDSF – Douro Open Dança Associação Huma-
nitária dos Bombei-
ros Voluntários de 
Gondomar e pelos 
Alunos de Apolo de 

Gaia

Multiusos de 
Gondomar
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1.set’13 45º Grande Prémio de Ciclis-
mo do Taralhão

Ciclismo Centro Ciclista de 
Gondomar e Asso-
ciação de Ciclismo 

do Porto

Gondomar

6/7.set’13 Torneio de Futsal CCD Futsal CCD dos trabalhado-
res da Câmara Mu-
nicipal de Gondomar

Pavilhão 
Municipal de 

Jovim

13/14.set’13 Rali Cidade de Gondomar 
2013

Rali Gondomar Automó-
vel Sport

Multiusos de 
Gondomar 

Foz do Sousa, 
Covelo, Medas 

e Melres

15.set’13 Torneio de Futsal – Gondo-
mar Sempre

Futsal Grupo de Zés Pe-
reiras do Lugar do 

Passal

Pavilhão Mu-
nicipal de São 
Pedro da Cova

20/21/22.set’13 III Torneio Álvaro Santos Basquetebol Coral Fides – Orfeão 
de Valbom

Pavilhão da 
Escola Se-
cundária de 

Valbom

21/22.set’13 Torneio Ser Solidário Futsal Gondomar Futsal 
Clube

Multiusos de 
Gondomar

26/27.out’13 16º OPEN de Ténis de mesa Ténis de mesa Ala de Nun’Álvares 
de Gondomar

Multiusos de 
Gondomar

24.nov’13 Festival de Patinagem Ar-
tística

Patinagem Grupo Desportivo e 
Coral de Fânzeres

Pavilhão 
Municipal de 

Fânzeres

30.nov’13 Torneio de Esperanças Patinagem Escola Dramática e 
Musical Valboense

Pavilhão 
Municipal de 

Jovim
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2014

DATA EVENTO MODALIDADE PROMOTOR LOCAL

4.jan’14 Open day Parque nascente 
24 horas

Fitness PNHC Multiusos de 
Gondomar

25.jan’14 Campeonato distrital de pati-
nagem artística

Patinagem AGPA Pavilhão Mu-
nicipal de S. 

pedro da cova

2.fev’14 II Trail de Santa Iria Trail Running Comissão de Festas 
de Santa Iria em 

colaboração com o 
Grupo Bttdouro

Branzelo, Mel-
res

22/23.fev’14 Testes elementares de Pati-
nagem artística

Patinagem Escola dramática e 
musical valboense

Pavilhão 
Municipal de 

Jovim

23.fev’14 Testes elementares de Pati-
nagem artística

Patinagem Clube de patinagem 
de Baguim

Pavilhão 
Municipal de 

Baguim

3-5.mar’14 Estágio internacional de pati-
nagem artística

Patinagem Escola dramática e 
musical valboense

Pavilhão 
Municipal de 

Jovim

30.mar’14 Torneio de Futsal União de 
freguesias Fânzeres S. Pedro

Futsal União de freguesias 
Fânzeres S. Pedro

Pavilhão Mu-
nicipal de S. 

pedro da cova

5.abr’14 Campeonato regional 2º tro-
feu do norte - galiza danças 

de salão

Dança BV Gondomar e 
Academia Pedro 

Sousa

Multiusos de 
Gondomar

27.abr’14 Torneio de atletismo de rua Atletismo Associação recreati-
va luz e vida gondo-

marense

Gondomar

10.mai’14 1º concurso Gondomar sabe 
dançar

Dança Dancingstar Multiusos de 
Gondomar
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10.jun’14 Dia do Mini Basquete Basquetebol Associação de Bas-
quetebol do Porto

Multiusos de 
Gondomar

10.jun’14 Gondomar sobre Rodas Patinagem Escola de patinagem 
do norte

Multiusos de 
Gondomar

22.jun’14 1º Meeting de Natação das 
Piscinas Municipais de Gon-

domar

Natação Divisão do Desporto 
- CMG

Piscina Mu-
nicipal de S. 

Cosme

29.jun’14 D’ouro run Atletismo EventSport Gondomar

jul’14 1º CCD Urban Night Bike Ciclismo CCD dos trabalhado-
res da Câmara Mu-
nicipal de Gondomar

Gondomar

jun-ago’14 Campeonato Nacional de 
Patinagem Livre e pares de 

dança

Patinagem Clube de patinagem 
de Baguim

Pavilhão 
Municipal de 
Baguim do 

Monte

jun-ago’14 Boxe - Campeonato regional 
de seniores

Boxe Associação de Boxe 
do Porto

Pavilhão 
Municipal de 

Fânzeres

jun-ago’14 Campeonato nacional de 
Seniores Masc. Fem Boxe

Boxe Associação de Boxe 
do Porto

Pavilhão 
Municipal de 

Fânzeres

jun-ago’14 Torneio de Hóquei em patins Hóquei em Pa-
tins

Futebol Clube do 
porto

Pavilhão 
Municipal de 

Fânzeres

jun-ago’14 Torneio de Futsal interban-
das

Futsal Banda Musical de 
Gondomar

Pavilhão Mu-
nicipal da Foz 

do Sousa

jun-ago’14 Torneio de Futsal Junta de 
Freguesia de Rio Tinto

Futsal Junta de Freguesia 
de Rio Tinto

Pavilhão Esco-
la secundária 
de Rio Tinto e 

Carreiros
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jun-ago’14 Gondomar Chalenge Andebol Gondomar Cultural 
ADDCE

Pavilhão Esco-
la secundária 
de Rio Tinto

jun-ago’14 Torneio concelhio de futsal 
Sub - 13

Futsal Escola desportiva e 
cultural de Gondo-

mar

Pavilhão Mu-
nicipal de S. 

pedro da cova

jun-ago’14 Campeonato Nacional de 
patinagem artística

Patinagem AGPA Pavilhão Mu-
nicipal de S. 

pedro da cova

jun-ago’14 Torneio de futuro patinagem 
artística

Patinagem AGPA Pavilhão Mu-
nicipal de S. 

pedro da cova

jul-ago’14 Verão Desportivo Fitness Divisão do desporto 
- CMG

Polis Gondo-
mar

1.ago’14 Volta a Portugal em Bicicleta 
– Partida de Etapa

Ciclismo Podium, SA Gondomar

24.ago’14 Apuramento para Fase Final 
do Europeu

Basquetebol Federação Portugue-
sa de Basquetebol

Multiusos de 
Gondomar

4-7.set’14 AMB - Volleyball tour 2014 Voleibol Academia Maia 
Brenha

Multiusos de 
Gondomar

5/6.set’14 Torneio 24h futsal CCD- GMG 
Por uma causa nobre

Futsal CCD dos trabalhado-
res da Câmara Mu-
nicipal de Gondomar

Pavilhão 
Municipal de 

Jovim

27/28.set’14 6º torneio futsal Ser solidário Futsal Gondomar Futsal 
Clube

Multiusos de 
Gondomar

5.out’14 Trail das Nozes Trail Running Gondomar Futsal 
Clube e Luis Pereira

Gondomar

5.out’14 Corrida da Républica Atletismo EventSport Gondomar

12.out’14 Gondomar D’ouro Trail Trail Running S4L Gondomar
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out’14 Mega aula Zumba - tentativa 
WRGuiness

Fitness Divisão do desporto 
- CMG

Complexo 
Desportivo de 

Valbom

24-26.out’14 Torneio ténis de mesa Ténis de mesa Ala Nun’Alvares de 
Gondomar

Multiusos de 
Gondomar

out-nov’14 9º Rali Cidade de Gondomar Rali Gondomar Automó-
vel Sport

Multiusos de 
Gondomar 

Foz do Sousa, 
Covelo, Medas 

e Melres

16.nov’14 Workshop - Karaté Karaté Rancho Folclórico 
Ceifeiras S. Maria de 

Medas

Pavilhão 
municipal de 

Medas

6.dez’14 Titulo Mundial de boxe Boxe Associação de Boxe 
do Porto

Pavilhão 
Municipal de 

Fânzeres

7.dez’14 Festival de patinagem artís-
tica

Patinagem Grupo desportivo e 
coral de Fânzeres

Pavilhão 
Municipal de 

Fânzeres

14.dez’14 Tornei de Futsal de natal Futsal Juventude Desporti-
va de Gondomar

Pavilhão Mu-
nicipal de S. 

pedro da cova

14.dez’14 Sarau anual de dança Dança Orfeão de Gondomar Pavilhão 
Municipal de 

Fânzeres

15.dez’14 Gala de Patinagem artística Patinagem Associação de Pati-
nagem do Porto

Pavilhão 
Municipal de 

Fânzeres
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2015

DATA EVENTO MODALIDADE PROMOTOR LOCAL

3-5.jan’15 Open day Parque nascente 
24 horas

Fitness PNHC Multiusos de 
Gondomar

25.jan’15 7º Sarau de dança Dança Dancingstars Multiusos de 
Gondomar

25.jan’15 III Trail de Santa Iria Trail Running Associação Branzelo 
Ativo

Branzelo, Mel-
res

28/29.jan’15 ALL for sports Sport zone Multidesportos Sportzone Multiusos de 
Gondomar

7/8.fev’15 Taça de Portugal de ténis de 
mesa

Ténis de mesa Federação Portugue-
sa Ténis de Mesa

Multiusos de 
Gondomar

8.fev’15 Estágio de karaté Karaté Rancho Folclórico 
das ceifeiras de S. 
Maria de Medas

Pavilhão 
municipal de 

Medas

12-15.fev’15 Torneio de bilhar Casa FCP 
de Rio Tinto

Bilhar Casa FCP de Rio 
Tinto

Multiusos de 
Gondomar

14/15.fev’15 Torneio Mini basquete Clube 
5 Basquete

Basquetebol Clube 5 basquete Multiusos de 
Gondomar

22.fev’15 Mega aula solidaria de zum-
ba

Fitness Escola desportiva e 
cultural de Gondo-

mar

Pavilhão 
Municipal 
Baguim do 

monte

7/14.mar’15 Torneio de Futsal Feminino Futsal Juventude desporti-
va de Gondomar

Pavilhão mu-
nicipal da foz 

do sousa

28/29.mar’15 Boxe - Campeonato Regional Boxe Associação de boxe 
do porto

Pavilhão 
municipal de 

Covelo

29.mar’15 Torneio 25 de abril  União de freguesias 
Fânzeres e S. Pedro 

da cova

Pavilhão Mu-
nicipal de S. 

Pedro da cova

2-4.abr’15 Eurobol Voleibol Ala Nun’Alvares de 
Gondomar

Multiusos de 
Gondomar
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11.abr’15 Atividades Rítmicas Despor-
tivas

Ginástica Rít-
mica

Agrupamento de 
Escolas de Valbom

Multiusos de 
Gondomar

25.abr’15 Campeonato Nacional Uni-
versitário de Remo Remo Clube Naval Inf. D. 

Henrique
Pista de Gra-

mido

18/19abr’15
 9.mai’15

Campeonato Nacional de 
Figuras Obrigatórias 

Patinagem Ar-
tística

Escola Dramática M. 
Valboense

Pavilhão Mu-
nicipal Jovim

17.mai’15 2º Meeting de Natação das 
Piscinas Municipais de Gon-

domar

Natação Divisão do Desporto 
- CMG

Piscina Mu-
nicipal de Rio 

Tinto

17.mai’15 Regata Internacional de Gon-
domar Remo Clube Naval Inf. D. 

Henrique
Pista de Mel-

res

6/20.jun’15 Taça de Portugal de Boxe Boxe Associação de Boxe 
do Porto

Pavilhão 
Municipal 
Fânzeres

10.jun’15 Dia do Mini Basquete Basquetebol Associação de Bas-
quetebol do Porto

Multiusos de 
Gondomar

13/14.jun’15 Campeonato nacional de 
dardos

Dardos Associação Nacional 
de Dardos

Multiusos de 
Gondomar

20.jun’15 6a jornada taça de portugal 
da Danças standard e latinas

Dança Bombeiros Voluntá-
rio de Gondomar

Multiusos de 
Gondomar

20.Jun’15 Estágio Internacional de 
Kenpo Kenpo Ass. Nac. Kenpo Dis-

ciplinas Associadas
Pavilhão Esc. 
Sec. Rio Tinto

28.jun’15 2a D’ouro run Atletismo EventSport Gondomar

11.jul’14 2º CCD Urban Night Bike Ciclismo CCD dos trabalhado-
res da Câmara Mu-
nicipal de Gondomar

Gondomar

25.jul’15 1a gala Iberica Muai Thai Muai Thai Multiusos de 
Gondomar

25.jul’15 1a Gondomar night run Atletismo Gondomar

jul-ago’15 Verão desportivo 2015 Fitness Divisão do Desporto 
- CMG

Polis Gondo-
mar
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4.1 Que tipos de eventos desportivos (competição nacional / internacional / torneios) são organizados regularmente na 

Cidade? (1) Qual a modalidade desportiva em que mais se foca a Cidade? (2) Como participa a Cidade em termos de or-

ganização financiamento e cedência de instalações? (3).

Durante os últimos anos foram organizados em Gondomar vários campeonatos nacionais, taças de Portugal, torneios/estágios 

internacionais, jogos de apuramento para campeonatos da Europa e um título mundial de boxe, nacionais de canoagem e remo 

de fundo e taça de Portugal de embarcações de canoagem e a Volta a Portugal em bicicleta.

Gondomar tem forte tradição na patinagem, no ténis de mesa, no ciclismo, no remo e canoagem e por serem modalidades com 

tradição no concelho são bastante apoiadas pela Autarquia. São modalidades que têm adquirido também um estatuto importante, 

não só pelo número de praticantes mas também por projetarem o nome do Concelho pelas suas conquistas e pela formação de 

campeões nacionais e internacionais. 

A Autarquia está presente na organização da grande maioria dos eventos desportivos realizados no Concelho através da cedência 

das instalações desportivas, de recursos humanos e materiais afetos a essas instalações e apoiando financeiramente os eventos 

de grande dimensão.

  

4.2 Que tipos de eventos desportivos (campeonatos do mundo, campeonatos europeus e outros eventos desportivos re-

levantes) ocorreram na Cidade nos últimos 5 anos? (1) Qual foi o envolvimento da cidade nesses eventos em termos de 

organização, financiamento e cedência de instalações? (2).

 O investimento efetuado na construção e requalificação dos equipamentos desportivos e a construção do Pavilhão Multiusos, 

proporciona a realização de grandes eventos, sendo de destacar: i) Campeonatos Nacionais de Patinagem Artística; ii) Campeo-

nato Nacional de Patinagem Livre e Pares de Dança; iii) Campeonato Nacional de Figuras Obrigatórias; iv) Estágio Internacional 

de Patinagem Artística; v) Campeonato Europeu de Nações de Hóquei de Sala; vi) Campeonato Nacional de Seniores (masculinos 

e femininos) de Boxe; vii) título mundial de boxe; viii) Taça de Portugal de Ténis de Mesa; ix) Regata Internacional de Gondomar 

de Remo.
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4.3 Que tipo de eventos (campeonatos do mundo, campeonatos europeus, campeonatos nacionais, desportivos marcantes) 

se realizará ou estão previstos realizar-se na Cidade nos próximos 5 anos? (1) Para ampliar essas realizações Cidade prevê 

colaborar na Organização desses eventos, através de financiamento ou cedendo instalações? (2)

 A aposta nos desportos náuticos trará para Gondomar campeonatos nacionais, europeus e provas internacionais de remo e ca-

noagem em parceria com os clubes e com as federações. 

Gondomar apresentará candidaturas junto da Federação de Patinagem de Portugal para a realização de campeonatos e taças da 

Europa.

A internacionalização da Meia-Maratona “D’Ouro Run” está prevista para os próximos anos capitalizando a marca da Cidade e 

projetando-a internacionalmente. 

O voleibol e o ténis de mesa são também alvo de atenção por parte do Município, estando previstas a realização de jornadas da 

Liga Mundial de Voleibol, a Taça da Europa de Ténis de Mesa, em fevereiro de 2016, e o Campeonato da Europa Jovem de Ténis 

de Mesa, já agendado para 2017. 

Outra das modalidades com raízes no concelho, o Ciclismo, terá destaque através da chegada de uma das Etapas da Volta a Por-

tugal em Bicicleta. 

O Trail Running continuará a ser uma referência na ligação estreita que existe no Concelho, entre a cidade, o rio e as serras, 

realizando-se anualmente o Trial de Santa Iria e o Trail das Nozes, provas de referência a nível nacional.

A organização de regionais e nacionais de Triatlo com o objetivo de organizar em 2017 uma etapa europeia do XTERRA European 

Tour.

No que respeita ao desporto não federado são organizadas provas pela Liga Desportiva de Gondomar nas modalidades de futebol 

e futsal, dos sub-5 a seniores e que envolvem mais de 600 atletas residentes em Gondomar. Neste âmbito, a autarquia apoia a 

realização do torneio concelhio de futsal sub-13 onde participam mais de 500 crianças.

O Dia Paralímpico previsto para 2016 será o ponto alto dos eventos de desporto adaptado, estando previsto para as diferentes 

modalidades, vários encontros nacionais.



43

5.1 De que forma a Cidade coopera com as associações desportivas e instituições, ao nível nacional e europeu, por exem-

plo Comité Olímpico Nacional ou associações desportivas internacionais?

Gondomar acredita que esta candidatura poderá servir de reforço às parcerias já existentes quer a nível local, quer a nível na-

cional, estando inclusive a encetar contatos internacionais com o intuito de as expandir com diversas federações nacionais e 

internacionais, desta forma, rentabilizando os equipamentos desportivos do concelho.

Um dos exemplos destas parcerias são os apoios financeiros no que concerne às inscrições dos atletas federados da formação, os 

protocolos estabelecidos com as IPSS e agrupamentos de escolas, que possibilitam aos munícipes idosos a prática de atividade 

física com custos reduzidos, e às crianças e jovens com necessidades educativas especiais a prática de atividades aquáticas, bem 

como os campos de férias desportivas municipais criados com o objetivo de ocupar os tempos livres das crianças e jovens de uma 

forma saudável, tentando assim catalisar a pratica desportiva regular.

A nível de eventos nacionais e internacionais, o Município procura ser uma referência, tendo como exemplo, os jogos internacio-

nais das diversas modalidades que se realizam no Pavilhão Multiusos.

Realça-se, ainda, o interesse e o empenho, no sentido de ser possível acolher centros de alto rendimento, considerando as ins-

talações desportivas que possuímos, bem como as caraterísticas naturais existentes para a prática de atividades náuticas e de 

montanha.

 

5.2 De que forma a Cidade coopera com as universidades, escolas secundárias e organizações dedicadas à investigação 

ao nível local, nacional e europeu?

A nível científico, encontramo-nos numa fase de consolidação das relações com diversas instituições de ensino superior, de forma 

a poder desenvolver estudos que caraterizem a realidade desportiva de Gondomar, o que permitirá planear de forma coerente e 

sustentável as políticas desportivas a implementar para a prossecução dos objetivos do Município.

Não podemos deixar de realçar a proximidade com os agrupamentos de escolas e instituições de ensino superior, com as quais 

acolhemos estagiários de diversas áreas de interesse desportivo, desde a educação física, à gestão, os quais colaboram direta-

mente com os serviços desportivos do Município.

 

5. COOPERAÇÃO COM O DESPORTO NACIONAL / INTERNACIONAL, COOPERAÇÃO COM A CIÊNCIA E A INVESTIGAÇÃO.
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6.1 Como vê a Cidade – a sua comparação com outras cidades – a sua qualidade essencial, os seus pontos fortes e o seu 

perfil distintivo como Cidade do Desporto?

Ao longo da última década, Gondomar teve um crescimento evidente, em termos qualitativos e quantitativos, a nível desportivo, 

acompanhado pelo investimento realizado em infraestruturas desportivas.

Cientes de que as exigências e as condições de treino têm sofrido uma grande evolução, a Autarquia tem vindo a investir na di-

versificação das atividades desportivas e na edificação de novas infraestruturas desportivas, como é exemplo, o recinto desportivo 

de Ribeira de Abade e as ciclovias que atravessam várias freguesias do Concelho.

Tem sido igualmente desenvolvido um grande esforço por parte do Município, na recuperação e das infraestruturas existentes, 

nomeadamente o Complexo Desportivo de Valbom, o que irá possibilitar desta forma a prática das várias disciplinas do atletismo, 

bem como dos pavilhões municipais, que devido ao desgaste provocado pelo uso intensivo por parte das associações e munícipes 

necessitam de intervenções, dando assim resposta aos objetivos da ACES Europa. A zona ribeirinha recentemente requalificada 

apresenta-se como um local de rara beleza, sem barreiras arquitetónicas, proporcionando a todos, em particular aos mais idosos 

e às pessoas com alguma incapacidade física, a possibilidade de praticarem alguma atividade física de qualidade.

O desporto, a cultura, o turismo, a educação e a juventude são apenas algumas das áreas que promovem o desenvolvimento das 

políticas públicas na promoção do desporto, no reforço da economia e da atividade profissional do concelho assim como para a 

qualificação e reconhecimento de uma cidade inclusiva de todos e para todos potenciado a inovação a partilha de conhecimento 

com outras cidades europeias do deporto.

 

6.2 De que maneira a Cidade, enquanto “Cidade Europeia do Desporto”, concretizará os cinco objetivos fundamentais da 

ACES EUROPE em relação ao desenvolvimento do desporto na cidade?

Gondomar, atualmente e enquanto candidata a Cidade Europeia do Desporto em 2017, trabalha diariamente e afincadamente com 

todas as associações, instituições públicas e privadas com o objetivo de proporcionar a todos os munícipes as condições ideias 

para a prática de exercício físico, quer seja orientado ou espontâneo, de acordo com as suas necessidades e expetativas sempre 

com a premissa que “nós somos aquilo que fazemos e fazemos aquilo que gostamos”.

O Município tem uma forte tradição cultural, com uma agenda multifacetada e multicultural e uma aposta forte no turismo com 

a criação de locais de atracagem para embarcações de recreio, potenciando o comércio do Concelho, dando a conhecer a quem nos 

visita o património etnográfico, histórico, cultural, rural, natural e artístico. Há assim, uma grande ligação entre o desporto e as 

6. PERFIL E ATIVIDADES PREVISTAS PARA A “EUROPEAN CITY OF SPORTS”?



47

atividades culturais e artísticas com o objetivo de aumentar o número de praticantes, oferecendo um alargado leque de atividades.

Atividades de ocupação de tempos livres dinamizadas pela Autarquia envolvem a educação, cultura, juventude, ambiente e a Bi-

blioteca Municipal e têm vindo a ser alvo de crescimento devido à grande procura por parte dos munícipes. Todas estas atividades 

têm pontos comuns, nomeadamente a promoção do fair-play e do respeito pelo próximo e a prática do exercício físico de uma 

forma saudável. Estes princípios estão presentes em todas as atividades planeadas e executadas e vão ao encontro dos objetivos 

da ACES Europa. As parcerias com os centros de saúde do concelho e com o Hospital Escola Fernando Pessoa têm proporcionado 

atividades a grupos de pessoas que, de outra forma, não teriam acesso ou não se sentiriam confortáveis em praticá-lo espontane-

amente. Os resultados têm sido satisfatórios e já estão previstas outras parcerias, nomeadamente com a Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, de forma a alargar a oferta especializada intervindo em grupos com problemas de saúde. Não se pretende 

apenas alargar aos diferentes grupos etários a prática desportiva mas ir mais longe e proporcionar a quem apresenta proble-

máticas na área da saúde um apoio especializado contribuindo desta forma para a melhoria da autoestima, do autoconceito, da 

imagem corporal e de socialização.

 

6.3 Que tipo de iniciativas e atividades a Cidade pretende para contribuir para o trabalho da ACES EUROPE?

A candidatura de Gondomar a Cidade Europeia do Desporto pretende reforçar ainda mais as sinergias existentes entre a Autarquia 

e as associações e instituições privadas do concelho.

Gondomar é uma cidade que vive para o desporto. Diariamente mais de 7.000 munícipes praticam desporto e a concretizar-se o 

reconhecimento de Gondomar como Cidade Europeia do Desporto seria uma forma de reconhecimento do trabalho já realizado e 

potenciava a sua externalização, através da atração de novos visitantes promovendo a marca “Gondomar é D’Ouro” e o turismo. 

O Desporto Escolar e o Desporto Adaptado são uma aposta forte do Município. A realização de encontros distritais de várias mo-

dalidades, como por exemplo o Corta-Mato Regional, o Encontro do Desporto Escolar de Atividades Rítmicas Expressivas – Dança, 

Encontro do Desporto Escolar de Natação, o Dia Paralímpico 2016, Encontros de Desporto Adaptado e a Convenção Multidisciplinar 

de Educação. Pretende-se dar continuidade à aposta em 2014 da realização de uma etapa da Volta a Portugal em Bicicleta em 

Gondomar.

A nível internacional pretendemos acolher jogos internacionais e campeonatos da Europa nas modalidades de hóquei em patins, 

patinagem, ténis de mesa, futsal e o desporto universitário europeu. Uma aposta já consolidada e que tem trazido notoriedade 

a Gondomar são os eventos internacionais nas modalidades de remo e canoagem com excelentes resultados a nível nacional e 
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internacional. Inclusivamente, o nosso Concelho é procurado por vários campeões nacionais e internacionais para a realização dos 

estágios nas modalidades de remo e canoagem. O desporto de rio estende-se à pesca desportiva onde Gondomar também obtém 

resultados de nível nacional.

Gondomar tem vindo a apoiar diversas galas de beneficência organizadas pelas associações do concelho. Pretende-se assim apoiar 

a solidariedade e elevar o espírito e sentimento de união contribuindo para a correção e respeito através do desporto. O desporto 

sénior, através do programa “Idade Mais” pretende promover a socialização e a melhoria da qualidade de vida dos munícipes 

seniores através da aquisição de novos hábitos para a prevenção, manutenção e promoção da saúde, ocupando-os através da 

realização de atividades recreativas, culturais, desportivas, melhorando os níveis de independência e autonomia. Atividades como 

a natação, boccia, caminhadas, atividades gímnicas, aulas de defesa pessoal são alguns exemplos de atividades dinamizadas pelo 

município em colaboração com as associações, escolas e entidades privadas.

O nível de participação em atividades desportivas tem registado um incremento, fruto da disponibilização das instalações des-

portivas municipais em horários menos utilizados às escolas do concelho, ao aumento do número de seniores nas atividades 

propostas pela autarquia e associações e os aspetos relacionados com a saúde. O objetivo da autarquia é potenciar ao máximo 

a utilização das instalações desportivas durante o horário de funcionamento possibilitando o acesso, a preços sociais, a todos os 

munícipes a instalações de qualidade.

A aposta na celebração de protocolos com as federações desportivas, institutos e universidades locais procura promover a inova-

ção, o conhecimento e a formação de agentes desportivos para o desenvolvimento e crescimento da sociedade.

Gondomar organiza periodicamente seminários, congressos e ações de formação em parceria com as associações, universidades 

e federações e pretende continuar a apostar na formação através da realização de cursos de treinadores de várias modalidades 

investindo assim na formação dos agentes desportivos do concelho de forma potenciar todas as suas capacidades em prol da 

sociedade.







Candidate City
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1. City name
Gondomar

2. Population
168 027 inhabitants- source INE, Censos 2011

3. Representative of the City 
Mayor of Gondomar

4. Name and address
Marco André Martins
Praça Manuel Guedes,
4420-193 Gondomar
 

5. Department Responsible in Gondomar City Hall by Sports Area
Divisão do Desporto e Gestão Equipamentos Desportivos (Sport and Sportive Equipment Management Department) 
Pavilhão Multiusos 
Av. Multiusos, 
4420-015, Gondomar

6. Councillor responsible for Sport Department
Sandra Almeida

7. Contact of the responsible for the answers to the questionnaire regarding the submission of application to be distinguished as European City of Sport 2017
Sandra Almeida
Vereadora do Pelouro do Desporto / Sport Department Councillor
Câmara Municipal de Gondomar 
Praça Manuel Guedes,
4420-193 Gondomar
sandra.almeida@cm-gondomar.pt

      

GENERAL INFORMATION
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 1.1 How many people (%) are active in sport in your city?

Gondomar is characterized by its dynamism and sportive eclecticism. There is a strong associative movement in the district, as 

the associations play a boosting role in the sports area, contributing for the extension of sporting activities to a large part of the 

population, with the implementation of different sports and raising awareness to healthy life styles through the practice of sport.

Currently, the city council acts through the support given to the activities developed by associations, in the social, economic, cul-

tural or sport fields, with the aim of creating conditions for an effective improvement in quality of life, enlarging the number of 

participants and stimulating the practice and the principles of associativism. 

Gondomar rests its sportive action in two major guidelines: a balanced distribution of sportive equipment throughout the entire 

district, allowing to the whole population an easy access to the sportive practice, and – as the main proactive entity of the district 

sport – through the economic support of associations, by means of celebration of annual contracts.

The outstanding quality of the existing spaces in the district for the practice of sports highlights a very positive outcome, with the 

exponential increase in the number of people which seek them (about 84.000) for the practice of sports such as walking, running, 

cycling, mountain biking and beach volleyball, besides guided sportive activities practiced in the district sportive facilities.

 

 1.2 How many people (%) in your city are members of a sports club or are organized in sports groups?

Gondomar is a municipality with a strong associative movement. About 73.720 people are part of a sports club or are organised in 

sports groups. Among these, 46.296 are members of council associations/collective groups, 16.924 are registered in the Municipal 

Swimming Pools/ Swimming Schools and 10.500 are members of Gyms/Fitness Centres.

These figures translate a strong popular adhesion to organized sportive practice and also a wide range of offer regarding the di-

fferent types of sports by the various existing associations. This scenario is reinforced by the strong support the City Council has 

been giving to all the clubs and associations, so that all the necessary conditions to the sports practice may be assured.

1. SPORT IN THE CITY OF GONDOMAR
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This eclectic perspective and the dynamic of associativism boosts the sports/cultural movement of the municipality, with the clubs 

giving a decisive push  by offering a wide range of sporting activities, making it affordable to population and thus contributing 

for the creation and maintenance of healthy life habits, by the regular sports practice.

Gondomar is geographically next to River Douro – a riverside area of about 35 km – and provides exceptional conditions for the 

practice of water sports.

The “Clube Naval Infante D. Henrique” is one of the main examples of this aspect, having been distinguished with various prizes 

in recent years, nationally and internationally, with a strong commitment to training young athletes. 

In terms of municipal sportive equipment, we must point out the Municipal Swimming Pools, with a water plan of 3.031 m2 

distributed by seven swimming pools, where the swimming schools are located.

Futsal, canoeing, figure skating and cycling are types of sports that have also been acquiring an important status, not only by 

the number of practitioners but also by the way the name of the district is projected through their achievements and training of 

national and international champions.
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 1.3 In which ways does the city of Gondomar support voluntary work in the sport field? 

Voluntary work represents a fundamental resource for the existence of clubs and associations and is decisive for the organization 

of events and individual initiatives. The City Council provides support to various entities and enables human, material and finan-

cial resources, in addition to municipal facilities. The Programme of Support to Associative Movement is an example of how this 

work is valued, being also scheduled financial subsidies and tax exemptions for the use of municipal facilities (sportive or others).

When we speak of social participation and exercise of citizenship, in the municipality of Gondomar this expression is translated 

by the voluntary work. Through it we can see the reinforcement of social cohesion and the consolidation of the democratic rule. 

The municipality of Gondomar, in partnership with the National Council for the Promotion of Volunteering, as a way of organizing 

and valuing voluntary work, promotes since 4th November 2008 the Local Bank of Volunteering of Gondomar (LBVG). 

When registering for LBVG people can chose from a variety of areas of interest, in order to frame and meet the motivations and 

expectations of the volunteers. Thus, this organization lies in areas such as social work, environment, entertainment and leisure, 

culture and heritage, sports, education, health and tourism. It is important to say that there is no limit to the number of areas 

each one can chose. Currently there are more than 250 people registered in this Bank.

The creation of LBVG and the implementation of cooperation protocols have been allowing the realization of various academic 

internships, namely in the sports area, providing support to the organization of events promoted by Gondomar municipality. 

Among these, we may highlight the Half Marathon D’Ouro Run, the municipal school cross-country race, the Sportive Summer, the 

Multidisciplinary Education Convention, the White Night of Gondomar, the attempt to reach the Guinness record with the largest 

zumba class in the world, International Children’s Day and School on + Creative Holidays, among others.

In Gondomar there is a large group of volunteers, composed by teachers, executives, students, athletes, parents and practitioners 

of diverse sports activities who, driven by personal involvement and pleasure in the work of associations, schools and clubs, play a 

key role in this movement by their civic participation, standing out as important contributors to social development of municipal 

citizens and communities. 

In recent years, the City Council of Gondomar has been giving financial support to these movements, through the permission of 

use of premises, human resources and transport.
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 1.4 Is there a sport development plan in the city? Which are its main goals?

The development of a sport plan for the four-year period of 2013-2017 lies in various guidelines that are critical for the muni-

cipality: i) the definition of investment priorities by upgrading the existent sportive facilities, in order to provide the citizens with 

better conditions for the practice of sports; ii) the construction of new sports facilities that meet the existing needs and promote a 

larger diversification of activities, contributing for the increase of sports practice in the municipality; iii) consolidation of existing 

partnerships and establishment of new ones, with private and public sectors, contributing for the universalization of sport.

The sport development programme is a very useful and versatile tool which allows a medium/long term planning, enabling an 

efficient application of municipal resources in favour of citizens. The key idea is to not only distribute financial support by asso-

ciations but also coordinate ideas, projects and proposals from all areas, involving all the actors in the construction of the plan 

and making it available to all citizens.

The philosophy behind the sport development plan is the strong relationship between sport and culture, which walk side by side 

with the aim of improving social life quality, as well as health, economy and environment. 

 1.5 What is the role of sport in your city regarding the accomplishment of the five main objectives under the

 ACES EUROPE Manifesto? 

(1st objective – Enjoying in exercises) Sport is promoted by municipality as a way of improving quality of life and as a factor of 

economic, touristic, cultural, educational and environmental development.

It is the municipality plan, namely of its Sport Department, the promotion of sportive participation through upgrading/cons-

tructing sportive facilities, supporting the organization of events and promoting and developing values and principles. Thus, the 

objectives under the ACES EUROPE Manifesto work as guidelines for the sports policies promoted by the municipality. The City 

Council develops its activity plan so that it has real effect on the population, always bearing in mind their needs. 

Throughout the year, in partnership with private associations and entities, the City Council promotes diverse activities under the 

motto “Sport for All”. From the Half Marathon D’Ouro Run – which takes place along the river Douro, with astonishing views and 

which allows the participation of all, as different competitions of different distances take place simultaneously – to “Sportive 

Summer”, with outdoor activities at weekends for all the population, during July and August, next to river Douro, with the support 

of local gyms. In addition to these, tens of other activities take place in a non-competitive environment, in order to reach more 

and more people with sports practice. We must highlight the activities with senior population, infants and disabled people as a 



57

municipal priority concerning the planning of sports activities. I this point, the development of activities in schools stand out, 

either formal and informal, with local students, such as : municipal cross-country race, sport and gym activities, curricular swim-

ming school for primary school students, psychomotrocity in aquatic environment for students with special educational needs and 

school sports, which take place in various sport facilities in the municipality. It is important to mention the Gondomar Handball 

Challenge which occurs every year for formation classes and gathers about 300 athletes. As a whole, about 7500 children and 

young people take part of these activities promoted by the City Council.

In relation to senior participants, there are several activities – swimming and gymnastics lessons, zumba lessons, walking and 

boccia – with excellent results. These activities take place throughout the county, allowing more people to take part in them. 

(2nd objective – Willingness to achieve) The comprehensiveness of the municipal sport development plan includes as well the 

organization of sportive events with a high level of competitivity. The already mentioned Half Marathon D’Ouro Run, “sponsored” 

by the Olympic Champion Rosa Mota, is a sportive event in which participate a large number of well-known national athletes. The 

City of Gondomar Rally, the National Rowing Championship (long-distance), the Gondomar International Regatta, the European 

Championship of Show and Precision in Figure Skating, the European Championship of Nations of Indoor Hockey, the International 

Stage of Artistic Skating, the Bicycle Tour of Portugal, the National Rowing Championship (long-distance) and the Portuguese 

Craft Cup, the World Boxing title, the Portuguese table-tennis cup and the qualifying for the final of European Championship of 

Basketball are also activities that were organized in the last five years, in partnership with national and international associations 

and federations. These events enabled the arrival of very well-known athletes for their sporting merit, who captivate children and 

young people for the practice of sports, as many athletes from Gondomar who have been tracing their path with great talent, 

recognized by the international community. 

(3rd objective – Experiencing community) Sport has the ability to gather people, creating social cohesion between teams, athletes 

and mobilizing general public. Sport is also an excellent tool for integration, as the municipality promotes several inclusive spor-

tive activities, standing out the Multidisciplinary Education Convention (and Paralympic Day), where was possible for children and 

young people to participate in adapted sportive activities, together with children and young people with special educational needs.

In this context, it is important to point out that there are several sportive activities practiced in the county that allow the partici-

pation of all, with no exception, namely adapted rowing, para-cycling, boccia, dance, adapted aquatics, etc. 
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(4th objective – Learning of fair-play) Gondomar municipality aims to, through sport, convey values such as fair-play, respect 

for other people and compliance with rules, always present in the guiding principles of sports practice support. In this regard, 

associations must promote the respect for rules, for the opponent, loyalty and solidarity as conditions to receive the financial and 

material support from the City Council. 

(5th objective – Improving health) Another major goal of the ACES EUROPE Manifesto, and which meets the objectives of the 

municipality, is the dialectic between the adoption of a well-balanced diet by the population and the regular practice of physical 

activity. For this purpose, the City Council promotes several activities in schools, in Multipurpose Pavilion of Gondomar and in the 

associations’ facilities. Our partnership with the Teaching-hospital Fernando Pessoa deserves special attention, as it is a close 

partner in municipal initiatives regarding health issues. 
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 2.1 Are there any special offers to specific age groups? 
Regarding the various domains of municipal sportive offer, there is a wide range of option for all. The proposed activities are based on the 

assumption of inclusion and access to all, regardless of social and economic status. 

Starting from early childhood, Gondomar municipality offers swimming lessons to babies in Municipal Swimming Pools, where since the age 

of 36 months more than 250 babies attend the swimming schools.

For children and young people, mainly for primary school students, it has been established a protocol with school groups, so that children that 

do not have the opportunity of experiencing swimming outside school can have these oriented classes. This contact with aquatic activities has 

two purposes: promoting physical activity in aquatic environment and attracting young people for municipal swimming schools.  

Since the beginning of this mandate, primary school students have had the opportunity to attend sportive activities, through the program 

“School on + Creative Holidays” during Christmas, Easter and Summer holidays. These are activities chosen by the City Council and held by 

teachers trained in Physical Education and Sport.

The City Council also believes in a commitment to training, supporting the registration of athletes in training classes in all sportive modalities, 

through support of associations.

Likewise, as far as adults are concerned, there is a varied offer. In this respect, the Council has made a significant investment in bicycle paths 

(25,684 km), in outdoor activities equipment, such as a beach volleyball court, through the rehabilitation of the riverside area, prone to walking, 

running and mountain biking activities. The activities in municipal swimming pools also work in extended schedules, allowing its use at any 

time of the day.

The county associations are also attentive to the population’s demands and interests and have been reinventing their offer, widening the scope 

of action, in order to attract more and more people.

Senior people can also choose from a varied sportive offer. As an example, the Programme “Idade Mais”, in which the elderly benefit from a 

50% discount in municipal sportive equipment. This programme is attended by more than 1500 citizens. For the next summer, a program of 

gymnastics, dance, fitness, senior boccia and self-defence activities are being planned for those who benefit from Programme “Idade Mais”. It 

is also important to say that there are many activities specific for this age group implemented by the different parishes, turning a large offer 

in to a larger one.

The Council of Gondomar has been making a large investment in infrastructures, material resources, human resources, training and events for 

the last two years, in order to give all the equitable conditions of access to disabled people. For primary school students, the Council celebrates 

protocols with school groups, so that special educational needs students can benefit from municipal swimming pools, with specialized techni-

cians for psychomotrocity in aquatic environment and adapted swimming lessons. Some school groups were equipped with specialized rooms 

2. DIVERSITY IN SPORTS OFFER
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for special educational needs students, with a great concern with training teachers and non-teaching staff in this area.

In this particular aspect, the organization of an event with national and international impact, which gathered paralympic athletes, well-known 

specialists from national and foreign universities, has given the Gondomar Council recognition from the Metropolitan Area of Oporto as an 

inclusive municipality, in 2014 and 2015.

The celebration of various protocols with Private Institutions of Social Solidarity of Gondomar allowed the creation of a network of specialized 

services, more extensive and affordable to all disabled citizens.

 2.2 Which entities assure the sportive offer? 

The associative movement is the great support of the sportive offer in Gondomar. There in the county about 150 associations that provide the 

opportunity for sports practice to 7.000 citizens on a daily basis. This Council also stands out because of the municipal swimming pools. There 

are about 2.000 users plus 150 children every day, who attend the curriculum enrichment activities promoted by the Council in these facilities.

Fitness centres, gyms and Private Social Solidarity Institutions, run by private entities, also mobilize a reasonable number of citizens.
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 2.3 Are the quality criteria defined in order to select sportive offers?

The sportive offer lies in various quality criteria that aim, namely, the increase of practitioners in physical and sportive activities, the increase 

of new sportive options, the continuous and systematic promotion of different sport agents, the financial independence of all groups with 

sportive offer and the investment in health and well-being for the different areas of population.

In 2013, the Council launched a program to improve the quality of services in municipal swimming pools through quality certification, accor-

ding to the rule ISSO 9001:2008. After two years of this implementation and solidification, the Council now aims to extend this quality policy 

to other sportive infrastructures and to other services, benefitting the users and bearing in mind a better service and an increasing number 

of practitioners. 

 2.4 Are there any Educational and Training opportunities for coaches and sportive tutor, for example? 

The training quality is determined by the quality of the parties involved, thus Gondomar – aware of this reality – tries to promote 

partnerships with different federations/associations that may provide training to the various sports agents, such as athletes, exe-

cutives and coaches. These initiatives aim to improve the quality of these agents, namely through: I) pedagogical monitoring by 

the technicians from sports federations, such as the Portuguese Swimming Federation through the protocol “Swimming Portugal”, 

consisting of monitoring/training of teachers from municipal swimming schools; II) setting up specific training courses for coaches 

in different modalities, such as 1st degree basketball coach, swimming coach course, sports executive courses; III) implementing 

an annual cycle of training directed to local associative movement with relevant themes, such as taxation, high performance, fi-

nancial sustainability of a club and sport marketing. The sports clubs of the county have also contributed to increase the technical 

quality of coaches, through the organization of futsal, basketball and volleyball training courses.

 
 2.5 Are these measures/opportunities subsidized by the City/ Council? If yes, does it provide facilities and  
 infrastructures, does it subsidize infrastructures or does it manage facilities of sportive offer, for example?
Through the support to associations, the Council establishes cooperation protocols and programme contracts of sport develop-
ment, with a wide range of options which include financial support, permission for use of premises, acquisition of vehicles and 
help in the construction of infrastructures for the development of sportive offer.
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 3.1 How many facilities (sports halls, sports camps, gyms, swimming pool complexes, etc.) are there in your city?  

 For professional sport and top-level sport (1); Sport Schools (2); For public and leisure use (3); Which plans exist to  

 expand  the facilities and spaces network regarding sport practice? (4) 

Starting with the support to associations, to the management of municipal sport equipment for the practice of sport, Gondomar 

Council associates with various initiatives directed to different age groups, with special attention to those regarding children, 

young people and elderly people.

Gondomar presents a quality response and offer in terms of sport facilities for the practice of various modalities, always bearing 

in mind the demands of competition. 

One of the sportive areas in which the Council has been focusing since the mid 90’s has been the construction of new infrastruc-

tures, with the construction of seven municipal swimming pools, which provide an adequate response not only to our citizens but 

also to the inhabitants of surrounding municipalities.

In recent years, the construction of 12 municipal multi-sport fields, in different parishes of the county, of Valbom Sports Complex, 

with multidisciplinary equipment which allows the practice of different branches of athletics, have filled in a gap that existed in 

the offer of sport equipment in the municipality. The Multipurpose Pavilion, unique equipment of excellence in the country built 

in 2007, provides a space prone to the practice of different sports modalities, increasing the populations’ access to the sportive 

practice, either leisure or high-level competition.

Gondomar is a municipality with a strong tradition of water sports, namely canoeing and rowing, with a High-Performance Water 

Sports Centre. This space allows the arrival of top-level athletes and attracts countless national and international competitions.

The sportive infrastructure network also counts with 17 soccer fields, 3 of natural grass, 2 of synthetic grass and 12 clay courts, 

as well as 5 sports halls, 4 tennis courts, 4 fitness centres, 1 gym and 2 training centres.

3. SPORTIVE INFRASTRUCTURES
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Although the investment priorities and financial situation in Portugal have changed negatively in the latest years, this fact has 

not prevented the municipality from modernization, upgrade and construction of spaces and sport facilities, such as: i) requalifi-

cation of several sports halls, ii) the works in Valbom Sports Complex, iii) the implementation of 3 more synthetic lawns in Gens, 

S. Cosme and Rio Tinto; iv) the construction of the cycle path for the use of population; v) the construction of a sports hall with 

sand for the practice of beach volleyball.

Within the scope of “Pulmão Verde” Cooperation Agreement with the Metropolitan Council of Oporto, established between the 

municipalities of Gondomar, Paredes and Valongo, we plan to construct roads/ walking trails in the mountains of Santa Justa, 

Pias, Castiçal, Flores, Santa Iria and Banjas and to create a climbing school in Serra do Castiçal.
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The chart below reflects the dynamic and eclecticism of sport activity in the Council in the last 5 years. The City Council is the 

main driving force, mainly through the allowing the use of facilities and financial support.

CHART – NUMBER OF EVENTS IN THE LAST 5 YEARS

4. SPORT EVENTS
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2010
DATE EVENT MODALITY PROMOTER PLACE

14/17.January ´10 XXXVII National and Pre-

-Iberian Exposition of Pigeon 

Races

Pigeon Fancier Portuguese Pigeon 

Fancier’s Federation

Multipurpose 

of Gondomar

9/10.January´10 V Handball Tournament Gon-

domar Coração de Ouro

Handball Gondomar Cultural Multipurpose 

of Gondomar

24.January´10 Skating Festival Skating Escola Dramática e 

Musical Valboense

Municipal 

Pavilion of  

Jovim

30.January´10 National Rowing Cham-

pionship (long-distance)

Rowing Portuguese Rowing 

Federation /LigaDura

Melres, Gon-

domar

7.February´10 Mountain Biking – The rails 

of Gondomar

Mountain Bi-

king

Gondomar Cultural Serras de 

Gondomar

28.February´10 Yoga Day Yoga Northern Portugue-

se Yoga Federation/

Southern and Islands 

Portuguese Yoga Fe-

deration

Multipurpose 

of  Gondomar

3/4.March´10 Portugal Boccia Cham-

pionship

Boccia Oporto Cerebral Pa-

ralysis Association

Multipurpose 

of Gondomar

7.March´10 Karate League Karate Gondomar Club of 

Karate

Municipal 

Pavilion of 

Valbom
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13.March´10 Rally “Coração de Ouro” Rally Gondomar Automóvel 

Sport

Melres, Gon-

domar

20/21.March´10 Figure Skating Show and 

Precision National Cham-

pionship

Figure Skating Académica de Gon-

domar de Patinagem 

Artística

Multipurpose 

of  Gondomar

27/28.March´10 National Canoeing Cham-

pionship (long-distance) and 

the Portuguese Craft Cup

Canoeing Portuguese Rowing 

Federation /LigaDura

Melres, Gon-

domar

27/28.March´10 National Championship of 

Figure Skating – Compulsory 

Figures 

Figure Skating Clube de Patinagem 

de Baguim

Municipal 

Pavilion of  

Baguim

28.March´10 Inter-regional cycling of 

Oporto 

Cycling Portuguese Cycling 

Federation

Gondomar

25.April´10 Athletics – “Corrida 25 de 

Abril”

Athletics Junta Freguesia S. 

Cosme /Parish

S. Cosme - 

Gondomar

25.April´10 XIII Convívio de Cicloturis-

mo – “Ciclo Cabanas” – Cycle 

tourism

Cycle tourism Ciclo Cabanas Gondomar

25.April´10 “25 de Abril” Regatta Rowing Clube Naval Infante D. 

Henrique

Gramido, Gon-

domar

16.May´10 XXX International Regatta of 

Gondomar

Rowing Clube Naval Infante D. 

Henrique

Melres, Gon-

domar

16.May´10 Karate Tournament “Cidade 

de Rio Tinto”

Karate Associação Karaté 

Shotokan Rio Tinto

Municipal 

Pavilion of  

Covelo
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06.June´10 XV Cycling Grand Prize of  

Futebol Clube de Ramalde

Cycling Futebol Clube de Ra-

malde

Gondomar

19/20.June´10 Summer National Cham-

pionship – juniors and se-

niors 

Rowing Portuguese Rowing 

Federation

Melres, Gon-

domar

3/4.July´10 VI International Derby of 

Gondomar – Pigeon Races

Pigeon Fancier Pombal Municipal/

Grupo Columbófilo de 

Gondomar

Loulé - Gon-

domar

10.July´10 II Gala Dance In Ballroom dan-

ces

Clube dos Caçadores 

de Gondomar

Multipurpose 

of Gondomar

25.July´10 II Iberian Trophy of Cycling Cycling Futebol Clube de Ra-

malde/Federação Por-

tuguesa de Ciclismo

Gondomar

05.September ´10 42nd Grand Prize of Cycling - 

Taralhão

Cycling Centro Ciclista de 

Gondomar

Gondomar

10/11.September´10 Rally City of Gondomar Rally Portuguese Car and 

Karting Federation /

Gondomar Automóvel 

Sport

Gondomar

August-November´10 Tournament “Ser Solidário” Futsal Gondomar Futsal 

Clube

Several muni-

cipal facilities

November´10 Regional Meeting of  Figure 

Skating Schools

Figure Skating Académica de Gon-

domar de Patinagem 

Artística

Multipurpose 

of  Gondomar
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2011

DATE EVENT MODALITY PROMOTER PLACE

02.January´11 Soccer Tournament - Gon-
dofute

Soccer Gondomar Sport 
Clube

S. Miguel Sta-
dium

5/6.February´11 District Championship of 
Compulsory Figures 

Figure Skating Escola Dramática e 
Musical Valboense

Municipal 
Pavilion of  

Jovim

2.March´11 North Zone Boccia National 
Championship – Senior Age

Boccia Oporto Cerebral Pa-
ralysis Association

Multipurpose 
of  Gondomar

5/6.March´11 Figure Skating Show and 
Precision National Cham-

pionship

Figure Skating Académica de Gon-
domar de Patina-

gem Artística

Multipurpose 
of  Gondomar

5.March´11 II Rally “Coração de Ouro” Rally Gondomar Automó-
vel Sport

Lomba, Gon-
domar

20.March´11 GCK Karate Tournament Karate Gondomar Clube de 
Karaté

Municipal 
Pavilion of 

Valbom

7.March´11 Skating Festival – “Escola 
Dramática”

Skating Escola Dramática e 
Musical Valboense

Municipal 
Pavilion of  

Jovim

19.March´11 Father’s Day Sports Journey Adapted Sport Oporto Cerebral Pa-
ralysis Association

Valbom Sports 
Complex

2/3.April´11 National Rowing Cham-
pionship – Crew Portuguese 

Cup

Canoeing Portuguese Rowing 
Federation /Liga-

Dura

Melres, Gon-
domar

22/23.April´11 Gondomar Challenge 2011 Handball Gondomar Cultural Rio Tinto Se-
condary Scho-

ol Pavilion 

25.April´11 “25 de Abril” Regattas Rowing Clube Naval Infante 
D. Henrique

Gramido, Gon-
domar

25.April´11 Futsal Tournament - Velhas 
Guardas

Futsal   
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7.May´11 Figure Skating Show and 
Precision European Cham-

pionship

Figure skating Portuguese Skating 
Federation

Multipurpose 
of Gondomar/

Municipal 
Pavilion of 
Fânzeres

8.May´11 XXXI International Regatta of 
Gondomar

Rowing Clube Naval Infante 
D. Henrique

Melres, Gon-
domar

22.May´11 Regional Championship of 
mountain biking - XCO

Mountain biking 
- XCO

Oporto Cycling Asso-
ciation

Melres, Gon-
domar

25/26.May´11 VI Artisanal Cars Race - Jun-
ta de Freguesia de Baguim 

do Monte

 Junta Freguesia 
Baguim do Monte 

(parish)

Baguim do 
Monte, Gondo-

mar

May/June´11 14th Council Futsal Tourna-
ment – Under 13

Futsal City Council of Gon-
domar/Escola Des-

portiva e Cultural de 
Gondomar

Municipal 
Pavilions

4.June´11 2nd Karate Tournament –City 
of Rio Tinto

Karate Associação Karate 
Shotokan Rio Tinto

Municipal 
Pavilion of 

Covelo

10.June´11 XVI Cycling Prize Ramalde Cycling Futebol Clube de 
Ramalde

Gondomar

22.June´11 Gabriel Oliveira Cup Soccer  Valbom Sports 
Complex

2/3/7.June´11 Handball Tournament -  As-
sociação Social Silveirinhos

Handball  Municipal 
Pavilion of 

São Pedro da 
Cova

16.June´11 PortDance Open – Gondomar 
2011

Dance Academia Pedro 
Sousa

Multipurpose 
of Gondomar

23/24.June´11 Motard Meeting – Motoclube 
de Rio Tinto

Motorcycling Motoclube de Rio 
Tinto

Multipurpose 
of Gondomar

27/31.June´11 Portugal Masters Prize Cycling  Gondomar
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July/August/September´11 Tournament “Ser Solidário” Futsal Gondomar Futsal 
Clube

Municipal 
Pavilions of 
Jovim, Foz 
Sousa and 

Multipurpose 
of Gondomar

5.September´11 43th Cycling Grand Prize -  
Taralhão

Cycling  Gondomar

10/11.September´11 VII International Derby Gon-
domar

Pigeon Fancier  Pombal Muni-
cipal de Gon-

domar

10/11.September´11 Rally City of Gondomar Rally Portuguese Car and 
Karting Federation /
Gondomar Automó-

vel Sport

Gondomar

16/17.June´11 National Championship of  
Enduro - Competition

Motorcycling Portuguese Mo-
torcycling Federation

Gondomar

23/24.July´11 5th Competition – Portugal 
Elite Cup

Cycling Portuguese Cycling 
Federation

Gondomar

2/3.July´11 Port Wine Route in Cycle 
Tourism

Cycle tourism Portuguese Cycling 
Federation

Gondomar

18.October´11 Friendly Match Futsal Federação Portu-
guesa de Futebol

Multiusos de 
Gondomar

 Portugal – Italy Futsal Portuguese Foo-
tball Federation

Multipurpose of 
Gondomar

Multiusos de 
Gondomar

22/23.October´11 14th Open of Table Tennis Table Tennis  Multipurpose 
of Gondomar

10/11.December´11 Figure Skating Portuguese 
Cup 

Figure Skating Ala Nun’Álvares de 
Gondomar

Municipal 
Pavilion of 
Baguim

18.December´11 FLC Tour in  Tourism Off-
-Road

Touristic Off-
-Road

FLC Club Gondomar

31.December´11 Tournament - Gondofute Soccer Gondomar Sport 
Clube

S. Miguel 
Stadium
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2012

DATE EVENT MODALITY PROMOTER PLACE

14.January’12 XX International Figure Ska-

ting Festival of  Académica 

de Gondomar

Figure Skating AGPA and FPP Multipurpose of 

Gondomar

20/22.January’12 European Championship of 

Nations – Indoor Hockey 

Indoor Hockey FPH and FEH Multipurpose of 

Gondomar and Mu-

nicipal Pavilion of 

S. Pedro da Cova

25/26.February ’12 Skating Festival “Escola Dra-

mática”

Skating Escola Dramática Municipal pavilion 

of Jovim

6.March’12 North Zone Boccia National 

Championship – Senior Age

Boccia APPC - Vila Urbana Multipurpose of 

Gondomar

17.March’12 III Rally “Coração de Ouro” Rally Gondomar Automó-

vel Sport

Lomba, Gondomar

24/25.March’12 National Canoeing Cham-

pionship (long-distance)

Canoeing Liga-Dura C.E.C. and 

Portuguese Rowing 

Federation

Melres, Gondomar

24/25.March’12 District Championship of 

Compulsory Figures – Figure 

Skating

Skating Clube de Patinagem 

de Baguim

Municipal Pavilion 

of Baguim

25.March’12 GCK Karate Tournament Karate Gondomar Clube de 

Karaté

Municipal Pavilion 

of Valbom

May and June’12 Council Futsal Tournament – 

Under 13

Futsal Escola Desportiva e 

Cultural de Gondo-

mar

Multipurpose of  

Gondomar



78

May, June and July ’12 Futsal Tournament Under 14 Futsal Associação Rec. 

Cult. Desp. de Vila 

Verde  e a Associa-

ção Rec. Desp. Os 

Leões de Tardariz

Municipal Pavilion 

of São Pedro da 

Cova

14/15.July’12 PortDance Open – Gondomar 

2012

 Academia Pedro 

Sousa

Multipurpose of  

Gondomar

28.July’15 VIII International Derby of  

Gondomar

Pigeon Fancier Grupo Columbófilo 

de Gondomar

Gondomar

9.September’12 44th  Cycling Grand Prize 

Taralhão

Cycling Centro Ciclista de 

Gondomar e Asso-

ciação de Ciclismo 

do Porto

Gondomar

13/14/15.September’12 Cycling - Onda-Boavista 

Grand Prize

Cycling Boavista Ciclismo 

Clube

Gondomar

15.September ’12 “Futsal Vai Avante” Tourna-

ment

Futsal Associação Social 

Recreativa e Cultu-

ral, Bem-fazer Vai 

Avante

Municipal Pavilion 

of Foz do Sousa

15.September ’12 Skate Day Skating Académica de Gon-

domar

Municipal Pavilion 

of São Pedro da 

Cova

21/22.September ’12 CCD Futsal Tournament Futsal CCD dos trabalhado-

res da Câmara Mu-

nicipal de Gondomar

Municipal Pavilion 

of Jovim
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22/23.September ’12 Tournament “Ser Solidário” Futsal Gondomar Futsal 

Clube

Multipurpose of  

Gondomar

20/21.October ’12 14th Table Tennis Open Table Tennis Ala de Nun’Álvares 

de Gondomar

Multipurpose of  

Gondomar

26/27.October ’12 Rally of Gondomar Rally Gondomar Automó-

vel Sport

Gondomar

28.October ’12 1st XCO Gondomar Coração 

de Ouro

Mountain Biking Associação de Ciclis-

mo do Porto

Gondomar

17.November ’12 Figure Skating Festival Skating Escola Dramática e 

Musical Valboense

Municipal Pavilion 

of Fânzeres

18.November ’12 Rally Sprint GAS Rally Gondomar Automó-

vel Sport

Medas and Covelo

25.November ’12 Athletics Grand Prize – Azes 

Valboenses

Athletics Azes Valboenses 

Futebol Clube

São Cosme and 

Valbom

16.November ’12 Little Mermaid – Figure Ska-

ting

Skating CCD dos Trabalha-

dores da Câmara 

Municipal de Gon-

domar

Multipurpose of  

Gondomar

30.December ’12 Tournament-  GondoFute Soccer Gondomar Sport 

Clube

S. Miguel Stadium- 

Gondomar Sport 

Clube
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2013

DATE EVENT MODALITY PROMOTER PLACE

26/27.January’13 District Competition of Disci-
pline and Initiation

Skating Escola Dramática e 
Musical Valboense

Municipal 
Pavilions of 

Jovim and São 
Pedro da Cova

3.February’13 Trail “Santa Iria” Trail Running Comissão de Festas 
de Santa Iria em 

colaboração com a 
Associação de Soli-
dariedade de Melres 
e o Grupo Bttdouro

Branzelo, Mel-
res

3. February’13 National Championship of  
Enduro

Motorcycling Extreme Clube de 
Lagares

Multipurpose 
of Gondomar

10. February’13 Figure Skating Stage Skating Associação de Pati-
nagem do Porto

Municipal Pa-
vilion of Jovim

17. February’13 Kickboxing Gala Kickboxing Clube de Caça e 
Pesca de Aguiar

Municipal Pa-
vilion of Foz 

do Sousa

16/17/24. February’13 APP Tournament – Fernando 
Andrade

Skating Clube de Patinagem 
de Baguim e pela 

Associação de Pati-
nagem do Porto

Municipal 
Pavilion of 
Baguim do 

Monte

2/3.March’13 District Championship of 
Compulsory Figures

Skating Clube de Patinagem 
de Baguim e pela 

Associação de Pati-
nagem do Porto

Municipal 
Pavilion of 
Baguim do 

Monte

9. March’13 District Championship of 
Compulsory Figures

Skating Clube de Patinagem 
de Baguim e pela 

Associação de Pati-
nagem do Porto

Municipal 
Pavilion of 
Baguim do 

Monte
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16. March’13 Qualifying championship for 
Karate Nationals 

Karate Casa do Futebol 
Clube do porto de 

Rio Tinto

Multipurpose 
of  Gondomar

16. March’13 Dancing Night Dance Clube de Caçadores 
de Gondomar

Multipurpose 
of Gondomar

17. March’13 4th Rally “Coração de Ouro” Rally Gondomar Automó-
vel Sport

Multipurpose 
of Gondomar

10. March’13 Regional Trophy of Extreme / 
1st stage

Motorcycling  Foz do Sousa

15. March’13 Cycle Touring – Escola Frei 
Manuel de Santa Inês

Cycle Tourism Escola Frei Manuel 
de Santa Inês

Gondomar

15. March’13 Futsal Tournament - Clube 
de Karaté Shotokan do Porto

Karate Clube de Karaté 
Shotokan do Porto

Municipal Pa-
vilion of Covelo

17. March’13 1st Marathon of Gondomar 
/ Bombeiros Voluntários de 

Gondomar

BTT Bombeiros Voluntá-
rios de Gondomar

Gondomar

 Mountain Biking Bombeiros Vo-
luntários de 
Gondomar

Gondomar Pavilhão Muni-
cipal de Foz do 

Sousa

6.July’13 Futsal Tournament – Centro 
S. Paroquial da Foz do Sousa

Futsal Centro S. Paroquial 
da Foz do Sousa

Municipal Pa-
vilion of Foz 

do Sousa

7. July’13 Council Futsal Tournament – 
Under 13

Futsal Escola Desportiva e 
Cultural de Gondo-

mar

Multipurpose 
of Gondomar

13. July’13 WDSF – Douro Open Dance Associação Huma-
nitária dos Bombei-
ros Voluntários de 
Gondomar e pelos 
Alunos de Apolo de 

Gaia

Multipurpose 
of Gondomar
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1.September’13 45th Cycling Grand Prize- Ta-
ralhão

Cycling Centro Ciclista de 
Gondomar e Asso-
ciação de Ciclismo 

do Porto

Gondomar

6/7. September’13 CCD Futsal Tournament Futsal CCD dos trabalhado-
res da Câmara Mu-
nicipal de Gondomar

Municipal Pa-
vilion of Jovim

13/14. September ’13 Rally City of Gondomar 2013 Rally Gondomar Automó-
vel Sport

Multipurpose 
of Gondomar 
Foz do Sousa, 
Covelo, Medas 
and Melres

15. September’13 Futsal Tournament – “Gondo-
mar Sempre”

Futsal Grupo de Zés Pe-
reiras do Lugar do 

Passal

Municipal Pa-
vilion of São 

Pedro da Cova

20/21/22. September’13 III Álvaro Santos Tournament Basketball Coral Fides – Orfeão 
de Valbom

Valbom Secon-
dary School 

Pavilion 

21/22. September’13 Tournament “Ser Solidário” Futsal Gondomar Futsal 
Clube

Multipurpose 
of Gondomar

26/27.October ’13 16th Table Tennis Open Table Tennis Ala de Nun’Álvares 
de Gondomar

Multipurpose 
of Gondomar

24.November’13 Figure Skating Festival Skating Grupo Desportivo e 
Coral de Fânzeres

Municipal Pa-
vilion of Fân-

zeres

30. November ’13 “Esperanças” Tournament Skating Escola Dramática e 
Musical Valboense

Municipal 
Pavilion of 

Jovim
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2014

DATA EVENTO MODALIDADE PROMOTOR LOCAL

4.January’14 Open day  - Parque nascente 
24 hours

Fitness PNHC Multipurpose 
of Gondomar

25. January’’14 Figure Skating District Cham-
pionship

Skating AGPA Municipal 
Pavilion of S. 
Pedro da Cova

2.February’14 II Trail “Santa Iria” Trail Running Comissão de Festas 
de Santa Iria em 

colaboração com o 
Grupo Bttdouro

Branzelo, Mel-
res

22/23. February ’14 Elementary tests of Figure 
Skating

Skating Escola dramática e 
musical valboense

Municipal Pa-
vilion of Jovim

23. February’14 Elementary tests of Figure 
Skating

Skating Clube de patinagem 
de Baguim

Municipal 
Pavilion of 
Baguim

3-5.March’14 International stage of Figure 
Skating

Skating Escola dramática e 
musical valboense

Municipal Pa-
vilion of Jovim

30.March’14 Futsal Tournament- União de 
freguesias Fânzeres S. Pedro

Futsal União de freguesias 
Fânzeres S. Pedro

Municipal 
Pavilion of S. 
Pedro da Cova

5.April’14 Regional Championship – 
2nd Trophy of the North – 
Galiza Ballroom Dancing

Dance BV Gondomar e 
Academia Pedro 

Sousa

Multipurpose 
of Gondomar

27. April’14 Street Athletics Tournament Athletics Associação Recrea-
tiva Luz e Vida Gon-

domarense

Gondomar

10.May’14 1st Competition “Gondomar 
Sabe Dançar”

Dance Dancingstar Multipurpose 
of Gondomar

10.June’14 Mini-Basketball Day Basketball Associação de Bas-
quetebol do Porto

Multipurpose 
of Gondomar
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10. June’14 Gondomar on Wheels Skating Escola de Patinagem 
do Norte

Multipurpose 
of Gondomar

22.June’14 1st Swimming Meeting of 
Gondomar Municipal Swim-

ming Pools

Swimming Sport Department 
- CMG

Municipal 
Swimming 

Pool of S. Cos-
me

29. June’14 D’ouro Run Athletics EventSport Gondomar

July’14 1º CCD Urban Night Bike Cycling CCD dos Trabalha-
dores da Câmara 
Municipal de Gon-

domar

Gondomar

June-August’14 Free skating and dance pairs 
National Championship

Skating Clube de patinagem 
de Baguim

Municipal 
Pavilion of 
Baguim do 

Monte

June-August’14 Boxing – Senior regional 
championship

Boxing Associação de Boxe 
do Porto

Municipal Pa-
vilion of Fân-

zeres

June-August’14 National Championship - 
Seniors Boxing Man and 

Women

Boxing Associação de Boxe 
do Porto

Municipal Pa-
vilion of Fân-

zeres

June-August’14 Hockey Tournament Hockey Futebol Clube do 
Porto

Municipal Pa-
vilion of Fân-

zeres

June-August’14 Futsal Tournament “inter-
bandas”

Futsal Banda Musical de 
Gondomar

Municipal Pa-
vilion of Foz 

do Sousa

June-August’14 Futsal Tournament “Junta de 
Freguesia de Rio Tinto”

Futsal Junta de Freguesia 
de Rio Tinto

Rio Tinto and 
Carreiros Se-
condary Scho-
ols Pavilion
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June-August’14 Gondomar Challenge Handball Gondomar Cultural 
ADDCE

Rio Tinto Se-
condary School 

Pavilion

June-August’14 Council Futsal Tournament – 
Under 13

Futsal Escola Desportiva e 
Cultural de Gondo-

mar

Municipal 
Pavilion of S. 
Pedro da Cova

June-August’14 Figure Skating National 
Championship

Skating AGPA Municipal 
Pavilion of S. 
Pedro da Cova

June-August’14 Figure Skating future Tour-
nament

Skating AGPA Municipal 
Pavilion of S. 
Pedro da Cova

July-August’14 Sportive Summer Fitness Sport Department 
- CMG

Polis Gondo-
mar

1.August’14 Bicycle Tour of Portugal – 
Stage outset

Cycling Podium, SA Gondomar

24. August’14 Qualifying for European 
Championship Finals 

Basketball Portuguese Basket-
ball Federation

Multipurpose 
of Gondomar

4-7.September ’14 AMB - Volleyball tour 2014 Volleyball Academia Maia 
Brenha

Multipurpose 
of Gondomar

5/6. September’14 24h CCD futsal tournament- 
“GMG Por uma causa nobre”

Futsal CCD dos Trabalha-
dores da Câmara 
Municipal de Gon-

domar

Municipal Pa-
vilion of Jovim

27/28. September’14 6th Futsal Tournament “Ser 
solidário”

Futsal Gondomar Futsal 
Clube

Multipurpose 
of Gondomar

5.October’14 Trail “das Nozes” Trail Running Gondomar Futsal 
Clube e Luis Pereira

Gondomar

5. October’’14 “República” Run Athletics EventSport Gondomar

12. October’’14 Gondomar D’ouro Trail Trail Running S4L Gondomar
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October’’14 Zumba Mega Session – WR-
Guiness attempt

Fitness Sport Department 
- CMG

Valbom Sports 
Complex

24-26. October’’14 Table Tennis Tournament Table Tennis Ala Nun'Alvares de 
Gondomar

Multipurpose 
of Gondomar

October-November’14 9th Rally City of Gondomar Rally Gondomar Automó-
vel Sport

Multipurpose 
of Gondomar 
Foz do Sousa, 
Covelo, Medas 

e Melres

16.November’14 Workshop - Karate Karate Rancho Folclórico 
Ceifeiras S. Maria de 

Medas

Municipal Pa-
vilion of Medas

6.December’14 Boxing World Title Boxing Associação de Boxe 
do Porto

Municipal Pa-
vilion of Fân-

zeres

7. December 14 Figure Skating Festival Skating Grupo desportivo e 
coral de Fânzeres

Municipal Pa-
vilion of Fân-

zeres

14. December ’14 Christmas Futsal Tournament Futsal Juventude Desporti-
va de Gondomar

Municipal 
Pavilion of S. 
Pedro da Cova

14. December ’14 Annual Dance Soirée Dance Orfeão de Gondomar Municipal Pa-
vilion of Fân-

zeres

15. December ’14 Figure Skating Gala Skating Associação de Pati-
nagem do Porto

Municipal Pa-
vilion of Fân-

zeres
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2015

DATE EVENT MODALITY PROMOTER PLACE

3-5.January’15 Open day  - Parque nascente 
24 hours

Fitness PNHC Multipurpose of Gondomar

25. January’15 7th Dance Soirée Dance Dancingstars Multipurpose of Gondomar

25. January’15 III Trail “Santa Iria” Trail Running Associação Branzelo 
Ativo

Branzelo, Melres

28/29. January ’15 ALL for sports Sport zone Various sports Sportzone Multipurpose of Gondomar

7/8.February’15 Table tennis Portugal Cup Table tennis Portuguese Table 
Tennis Federation

Multipurpose of Gondomar

8. February’15 Karate Stage Karate Rancho Folclórico 
das Ceifeiras de S. 
Maria de Medas

Municipal Pavilion of Medas

12-15. February ’15 Pool Tournament- Casa FCP 
de Rio Tinto

Pool Casa FCP de Rio 
Tinto

Multipurpose of Gondomar

14/15. February ’15 Mini-Basketball Tournament- 
Clube 5 Basquete

Basketball Clube 5 basquete Multipurpose of Gondomar

22. February ’15 Zumba Solidary Mega Ses-
sion

Fitness Escola Desportiva e 
Cultural de Gondo-

mar

Municipal Pavilion of Baguim do Monte

7/14.March’15 Female Futsal Tournament Futsal Juventude Desporti-
va de Gondomar

Municipal Pavilion of Foz do Sousa

28/29. March’15 Boxing – Regional Cham-
pionship

Boxing Associação de boxe 
do porto

Municipal Pavilion of Covelo

29. March’15 “25 de abril” Tournament  União de Freguesias 
Fânzeres e S. Pedro 

da cova

Municipal Pavilion of S. Pedro da Cova

2-4.April’15 Eurobol Volleyball Ala Nun'Alvares de 
Gondomar

Multipurpose of Gondomar

11. April’’15 Sportive and Rhythmic Acti-
vities

Rhythmic Gym-
nastics

Agrupamento de 
Escolas de Valbom

Multipurpose of Gondomar
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25. April’’15 University Rowing National 
Championship Rowing Clube Naval Inf. D. 

Henrique Gramido Lane

18/19 April’’15 Campeonato Nacional de 
Figuras Obrigatórias 

Patinagem Ar-
tística

Escola Dramática M. 
Valboense Pavilhão Municipal Jovim

 9.May’15 National Championship of 
Compulsory Figures

Figure Skating Escola Dramática M. 
Valboense

Municipal Pavilion of Jovim

17. May’15
2nd Swimming Meeting of 
Gondomar Municipal Swim-

ming Pools
Swimming Sport Department 

- CMG Municipal Swimming Pool of Rio Tinto

17. May’15 International Regatta of Gon-
domar Rowing Clube Naval Inf. D. 

Henrique Melres Lane

6/20.June’15 Boxing Portugal Cup Boxing Associação de Boxe 
do Porto

Municipal Pavilion of Fânzeres

10. June’15 Mini-Basketball Day Basketball Associação de Bas-
quetebol do Porto

Multipurpose of Gondomar

13/14. June’15 National Darts Championship Darts Associação Nacional 
de Dardos

Multipurpose of Gondomar

20. June’15 6th Portuguese Cup Journey 
– Standard and Latin Dances Dance Bombeiros Voluntá-

rios de Gondomar Multipurpose of Gondomar

20. June’15 Kenpo International Stage Kenpo Ass. Nac. Kenpo Dis-
ciplinas Associadas

Rio Tinto Secondary School Pavilion

28. June’15 2nd D’ouro Run Athletics EventSport Gondomar

11.July’14 2nd CCD Urban Night Bike Cycling CCD dos trabal-
hadores da Câ-
mara Municipal 
de Gondomar

Gondomar

25. July 15 1st Muai Thai Iberian Gala Muai Thai Multipurpose of Gondomar

25. July’15 1st Gondomar Night Run Athletics Gondomar

July-August ’15 Sportive Summer 2015 Fitness Sport Department 
- CMG

Polis Gondomar
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 4.1 What kind of sports events (national/ international competition/ tournaments) are regularly organized in the City?  

 (1) Which is the most relevant sports modality for the City? (2) How does the City participate in terms of organization,  

 funding and use of facilities? (3)

During the latest years, Gondomar organized several national championships, Portugal cups, international tournaments/stages, 

qualifying games for European championships and a boxing world title, national long-distance rowing and canoeing competitions 

and the Portugal Cycling Tour.

Gondomar has a strong skating tradition, as well as in table tennis, cycling, rowing and canoeing and as these are traditional 

modalities in the municipality they are highly supported by the City Council. These are sports modalities that have been reaching 

an important status, not only by the number of practitioners but also by projecting the council’s name with their achievements 

and by training national and international champions. 

The City Council is present in the organization of the majority of sports events that take place in the council though allowing the 

use of sportive facilities, human and material resources assigned to those facilities and financially supporting large scale events.

  

 4.2 What kind of sports events (world championships, European championships and other relevant sports events) took  

 place in your City in the last 5 years?(1) How was the city involved in these events in terms of organization, funding  

 and use of facilities?(2)

The investment made in the construction and requalification of sports equipment and the construction of the Multipurpose Pavi-

lion allow the realization of great events, most notably: i) Figure Skating National Championships; ii) Free Skating and Dance Pairs 

National Championship, iii) National Championship of Compulsory Figures; iv) International Stage of Figure Skating; v) European 

Championship of Nations – Indoor Hockey; vi)  National Championship - Seniors Boxing Man and Women; vii) Boxing World Title; 

viii) Table Tennis Portugal Cup; ix) International Rowing Regatta of Gondomar.
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 4.3 What kind of sports events (world championships, European championships, national championships or other relevant  

 sports events) will take place or are planned to take place in your City in the next 5 years? (1) Does the City intend to  

 collaborate in the organization of these events, through funding and facilities use, in order to expand those events? (2)

The focus in water sports will bring to Gondomar European and national championships and international rowing and canoeing 

competitions in partnership with clubs and federations.

Gondomar will present its application to the Portuguese Skating Federation in order to host European cups and championships.

There is a plan to turn the Half-Marathon “D’Ouro Run” into an international event in the next years, spreading the name of the 

City and projecting it internationally.

The City Council also pays attention to volleyball and table tennis, with the intention to host stages form the Volleyball World Lea-

gue, the Table Tennis European Cup in February 2016, and the Table Tennis European Youth Championships, already set for 2017.

Cycling is another modality rooted in this Council and will be highlighted with the arrival of one stage of the Tour of Portugal.

Trail Running will continue to be a reference, with the straight connection that exists in the Council between city, river and moun-

tains, and the annual realization of “Santa Iria” and “Nozes” Trails, very well-known at a national level.

We plan to organize regional and national Triathlon competitions bearing in mind the organization in 2017 of a European stage 

of XTERRA European Tour.

Regarding nonprofessional sports, the “Liga Desportiva de Gondomar” organizes competitions of soccer and futsal, form under 5 

to senior teams, which involve more than 600 athletes living in Gondomar. In respect to this, the Council supports the holding of 

the Council Futsal Tournament – Under 13, with the participation of over 500 children.

The Paralympic Day, planned for 2016, will be the crown of adapted sports events, with several national meetings for the different 

sports modalities.
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 5.1 In which ways does the City cooperate with sports associations and institutions, at national and European level, for  

 example with the National Olympic Committee or international sports associations?

Gondomar believes that this application would work as a reinforcement of existent partnerships, at local and national levels, also 

icluding international contacts aiming to expand them with several national and international federations, thus optimizing the 

council’s sports facilities.

One example of these partnerships is the economic support concerning the registration of training professional athletes, the pro-

tocols with Private Social Solidarity Institutions and school groups, which allow to elderly people the low cost access to physical 

activities and to children and young people with special educational needs the practice of aquatic activities, as well as municipal 

summer sportive camps to occupy the free time of children and young people in an healthy way, trying to promote regular sports 

practice. 

This Council tries to be a reference to national and international events, having as an example the international competitions that 

take place in the Multipurpose Pavilion.

We must also point out the interest and commitment in hosting high performance centres, considering the existent sports facili-

ties and the natural characteristics that exist for the practice of water and mountain activities.

 

 5.2 How does the city cooperate with universities, secondary schools and organizations dedicated to investigation at a  

 local, national and European level? 

At a scientific level, we are in a stage of consolidation of relationships with several higher education institutions, so we can deve-

lop studies regarding the sportive reality of Gondomar, which will allow us to plan sports politics coherently and enduringly, very 

important for the pursuing of the objectives of the Council.

We must say that we work very closely to the school groups and higher education institutions, welcoming trainees who work di-

rectly with the Council’s sport services, from different areas of sportive interest, from physical education to management.

 

5. COOPERATION WITH NATIONAL/INTERNATIONAL SPORT, COOPERATION WITH SCIENCE AND INVESTIGATION. 
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6.1 How you see your City – comparing to other cities – its essential quality, its key strengths and distinctive profile as 

“City of Sport”?

During the last decade, Gondomar has evidently grown at a sport level, either in size and in quality, accompanied by the invest-

ment made in sports infrastructures.

Aware of the demands and conditions that training has suffered with its great evolution, the City Council has been investing in 

the diversification of sports activities and the building of new sports infrastructures, as the sports area of Ribeira de Abade and 

the cycle paths which cross several parishes of the Council.

The Council has also been making a great effort to restore the existent infrastructures, namely the Sports Complex of Valbom, 

which will allow the practice of various athletics modalities, as well as municipal pavilions which need some interventions due to 

the intensive use by associations and citizens, thus meeting the objectives of ACES Europe. The riverside area has been recently 

requalified and is a place of unique beauty, with no architectural barriers, enabling all to practice quality physical activities, par-

ticularly to elderly people and people with some physical disability.

Sport, culture, tourism, education and youth are just some of the areas which promote the development of public policies of sport 

promotion, reinforcing the council’s economy and professional activity as well as the recognition of Gondomar as an inclusive city, 

from all to all, boosting innovation and sharing knowledge with other European cities of sport.

6.2 How will the City, as “European City of Sport”, achieve the five fundamental objectives of ACES 

Europe regarding the development of sport in the city?

Gondomar, currently and as a candidate to “European City of Sport 2017”, works hard and in a daily basis with 

all the associations, public and private institutions, aiming to provide all the citizens with the ideal conditions 

to the practice of physical exercise, either oriented or spontaneous, according to their needs and expectations, 

always bearing in mind that “we are what we do and we do what we like”.

The Council has a strong cultural tradition, with a multicultural and multifaceted agenda, and a strong focus 

on tourism with the creation of landing sites for recreational craft, developing the Council’s business and 

showing our visitors our ethnographic, historical, cultural, rural, natural and artistic heritage. Thus, there is a 

6. PROFILE AND ACTIVITIES FOR “EUROPEAN CITY OF SPORT”
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huge connection between sports and cultural and artistic activities, with the objective of increasing the num-

ber of participants, offering a wide range of activities.

The Council’s activities for occupation of free time involve education, culture, youth, environment and the Mu-

nicipal Library has also been expanded due to great demand from the citizens. All these activities have points 

in common, namely the promotion of fair-play and respect for other people and the practice of physical exer-

cise in a healthy way. These principles are present in all planned and carried out activities and meet the objec-

tives of ACES Europe. Partnerships with council’s health care centres and teaching-hospital Fernando Pessoa 

have been providing activities to groups of people that wouldn’t have access in another way or wouldn’t feel 

comfortable to practice them spontaneously. The results have been satisfactory and we are planning other 

partnerships, namely with the Faculty of Sport from Oporto University, so that we can broaden the specialized 

offer, with intervention in groups with health problems. We not only intend to integrate different age groups 

in practicing sports but to go further and provide a specialized support to those with health problems, thus 

contributing for their self-esteem, self-concept, body image and socialization.
 

 6.3 What kind of initiatives and activities does the City intend to perform, as a contribution to the work of  

 ACES EUROPE?

The application of Gondomar to become “European City of Sport” intends to reinforce the existent synergies between 

the City Council and associations and private institutions in the municipality.

Gondomar is a city that lives for sport. On a daily basis, more than 7.000 citizens practice sport and, if this recognition 

as European City of Sport comes true, it would be a way of recognizing all the work already  made and of expanding 

it externally, through the welcoming of new visitors, promoting the brand “Gondomar é D’Ouro” and tourism. The City 

Council strongly believes in sport in schools and in adapted sport. There take place several district meetings of various 

modalities, such as Regional Cross-Country Race, the School Sport Meeting of Expressive Rhythmic Activities – Dance, 

School Sport Swimming Meeting, Paralympic Day 2016, Adapted Sport Meetings and the Multidisciplinary Education 
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Convention. We intend to continue working so that, as in 2014, the Portugal Tour (cycling) has a stage in Gondomar.

At an international level, we intend to welcome international games and European championships of different sport 

modalities – hockey, skating, table-tennis, futsal and European university sport. International events of rowing and 

canoeing, with excellent results either national or internationally, are consolidated as a commitment which brings 

notoriety to our Council. Many national and international champions inclusively seek our Council for the realization of 

stages in rowing and canoeing. The river sports also include sport fishing, in which Gondomar is also very well qualified 

at a national level.

Gondomar has been supporting various beneficence galas, organized by associations in the council. We intend to sup-

port solidarity and boost the spirit and feeling of union, contributing for correction and respect through sport. Senior 

sport, through the program “Idade Mais”, intends to promote socialization and the improvement of life quality to senior 

citizens, by acquiring new health prevention, maintenance and promotion habits, with free time occupation with recre-

ational, cultural and sportive activities, improving their independence and autonomy. Activities like swimming, boccia, 

walks, gymnastics or self-defence lessons are some examples of those activities held by the council in collaboration 

with associations, schools and private entities.

The level of participation in sports activities has been increasing, as a result of the provision of sports facilities in less 

crowded schedules to district schools, of the increase in the number of senior practitioners in the activities suggested 

by the council, the work of associations and health-related aspects. The City Council’s aim is to promote to its utmost 

the utilization of sports facilities during its opening hours allowing the access of all citizens to quality facilities, with 

lost cost prices.

The celebration of protocols with sports federations, institutes and local universities aims to promote innovations, 

knowledge and the training of sports agents for the development and growth of society. 

Gondomar periodically hosts seminars, congresses and training courses in partnership with associations, universities 

and federations and intends of continue to bet on training through the realization of coaching courses of various sports 

modalities, investing in training sports agents in the council, spreading all these skills in favour of society.
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