
Futsal 
(Petizes, Traquinas e Benjamins)

Natação
Voleibol
(Pavilhão e Praia)

Basquetebol 
(Sub10 e Sub12)

Ténis

(1.a fase) 
(Abertas ao longo do ano 
para as fases seguintes)

São efetuadas na Divisão 
de Desporto e Equipamentos, 
Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 24
2600-186 Vila Franca de Xira
Tel.: 263 285 600 Ext. 2730
Fax: 263 287 605
Correio eletrónico: 
desporto@cm-vfxira.pt 
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Os Encontros Desportivos Concelhios  
visam proporcionar, aos Clubes, Núcleos 
Informais e Escolas, quadros competitivos 
alternativos, que possibilitem a prática 
desportiva sob formas simplificadas e 
adaptadas baseadas na atividade lúdica e 
de pré competição. Esta oferta de prática 
desportiva dirige-se prioritariamente a 
nível infantil e juvenil, proporcionando 
oportunidades de socialização das 
crianças e jovens através do desporto.

 Campeonato Futsal - 10 de outubro

Petizes 
- atletas nascidos 
em 2011/2012.

As equipas 
podem ser mistas

Traquinas - atletas 
nascidos em 2009/2010.
As equipas podem ser 

mistas
Benjamins - atletas 

nascidos em 2007/2008.
As equipas podem ser 

mistas

Inscrições até 
10 de outubro 

na Divisão 
de Desporto

e Equipamentos

Encontros Mensais de 
novembro a maio. 

Inscrições até 4ª feira 
antes para a 

Divisão de Desporto
 e Equipamentos

Escalões e regras em vigor 
na Federação Portuguesa de Natação, para a época 2017/2018.

Encontros de dezembro a julho. Os clubes deverão proceder à 
inscrição dos seus atletas até 30 de novembro.

Atletas nascidos
em 2008 / 2009

Atletas nascidos
em 2006 / 2007

Encontros Mensais 
de novembro a junho.
Inscrições até 4ª feira 

antes para a Divisão de 
Desporto e Equipamentos

Campeonato de Voleibol 
Escalão Absoluto M/F

Inscrição das Equipas até 10 de outubro 
na Divisão de Desporto e Equipamentos.
Encontros mensais de novembro a junho.

Inscrição das Equipas até 10 de outubro 
na Divisão de Desporto e Equipamentos.
Encontros mensais de fevereiro a julho.

Objetivo 
Visa proporcionar um primeiro contacto com diversas 
modalidades desportivas à população do concelho, 
promovendo estas e divulgando o local onde se 
desenvolvem regularmente (de 2.ª a dom.). O convívio 
intergeracional e familiar através da atividade física, é 
outro dos objetivos do “Dia da Modalidade”.

Público alvo   
Estes encontros dirigem-se prioritariamente à 
população juvenil do concelho, independentemente do 
género e experiência desportiva de cada um.

Locais de atividade
A designar consoante a atividade a desenvolver no dia e 
a entidade colaboradora.

Parcerias /Responsabilidades
Estas atividades implicam a colaboração de diversas 
entidades desportivas (coletividades do concelho, 
empresas privadas,  associações de modalidade, etc.). 
O município prepara a estrutura logística de suporte à 
organização das iniciativas, assegura a sua promoção e 
viabiliza o seguro desportivo dos participantes. As 
entidades parceiras asseguram a dinamização de todas 
as atividades que são supervisionadas por técnicos com 
formação específica em cada área (enquadramento 
técnico e apetrechamento /material).

Calendarização
Sábados e/ou domingos de novembro a junho.

Contrapartidas
A principal contrapartida para as entidades parceiras no 
programa, será a divulgação das suas atividades em 
espaço público disponibilizado pela autarquia, com a 
divulgação e o seguro desportivo dos participantes a 
serem assumidos pela Divisão de Desporto e 
Equipamentos. 

Escalões e Regras em vigor 
na Federação Portuguesa de Ténis 

para a época 2018

Encontros de fevereiro a dezembro.

Inscrição dos Clubes para o 1º encontro até 31 de outubro 
na Divisão de Desporto e Equipamentos
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