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MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS  
 

Ao longo dos anos, o desporto tem-se afirmado gradualmente como uma aposta primordial da autarquia de 

Felgueiras para o concelho, disponibilizando, aos cidadãos, medidas de fomento de prática desportiva em instalações e 

espaços de complexos desportivos cobertos e ao ar livre que possibilitam a prática desportiva indoor e outdoor.  

 

Segundo os Censos 2021, residem nas 32 freguesias do Concelho de Felgueiras, 55 855 habitantes. Ao seu dispor 

existem instalações desportivas inseridas em complexos desportivos municipais, dos quais, destacamos na presente 

candidatura, os seguintes:  

 

 Piscinas Municipais de Felgueiras; 

 Zona Desportiva de Felgueiras; 

 Estádio Municipal Dr. Machado de Matos. 

 

 

Complexos desportivos que podem atuar como potenciais catalisadores de desenvolvimento desportivo, encontrando-

se localizados em centros urbanos, próximos da comunidade, propiciando oportunidades de prática 

informal/autónoma, formal/com acompanhamento e a realização de atividades, programas e eventos.  

 

Instalações desportivas fortemente utilizadas pelo cidadão, por escolas, associações, clubes, entre outras entidades, 

promovendo a prática de atividade física e desportiva de várias modalidades, atividades e valências, tais como: 

andebol, atletismo, andar de bicicleta, atividades aquáticas, aulas de grupo, boccia, bmx, caminhada, corrida, corta 

mato, fitness, futebol 7/9/11, futsal, hidroginástica, inline, manutenção/musculação, natação artística, natação pura, 

pólo aquático, squash, skate, ténis, trotinete, trial bike, voleibol, xadrez, entre outras.  

 

Informação desportiva que pode ser consultada no website institucional e na plataforma SNID. 
 

Links: 

https://www.snid.pt/ 

https://cm-felgueiras.pt/viver/desporto-lazer-e-juventude/ 
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MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS  
 

Piscinas Municipais de Felgueiras 

 

Link: https://cm-felgueiras.pt/viver/desporto-e-lazer/instalacoes-desportivas/piscinas-municipais/#conteudo-104561-info  

O sonho tornou-se realidade, ao serviço dos felgueirenses, em 13 de novembro de 1993, com a abertura do Complexo 

de Piscinas Municipais de Felgueiras. A marcar a inauguração do complexo foi descerrada, por duas crianças, uma 

placa alusiva ao ato com a bela mensagem “O Homem Sonha e a Obra Nasce ao Serviço dos Felgueirenses”, inspirada 

no grande poeta português Fernando Pessoa. Há anos que Felgueiras sonhava com uma piscina. Desde essa data o 

complexo tem vindo a trabalhar em prol dos habitantes, servindo-os da melhor forma, com qualidade e disponibilidade 

para milhares de crianças terem a oportunidade de poder ensaiar as primeiras braçadas, assim como permitir que as 

crianças das escolas beneficiassem de um complemento desportivo que enriqueceu o curriculum escolar desde o pré-

escolar até ao ensino secundário.  

 

Foi uma aposta, na altura, pioneira e de qualidade que abrangia uma nova frente na diversificação e alternativa de 

oferta desportiva no concelho. A partir daí, quase todos os Municípios, à nossa volta, se viraram para a construção de 

estruturas do género. Municípios de norte a sul visitaram a nossa estrutura, antes de avançarem com os seus projetos.  

 

Todos e de todas as idades têm usufruído deste serviço municipal desde a natação para bebes até a população mais 

geronte, desde o simples lazer, à utilização por prescrição médica, à prática desportiva de escolas até à competição, 

para além de serviços complementares. 
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Felgueiras passou a ser uma referência, por via das ótimas condições (ainda hoje das melhores piscinas de 25 

metros) que permitiram e permitem a organização de torneios e campeonatos regionais, nacionais e internacionais. 

Numa estratégia de fomento da natação e de descentralização, o projeto complementa-se com as Piscinas da Lixa e de 

Idães, e a ambição da construção de uma outra de 50m adjacente às Piscinas Municipais de Felgueiras. 

 

Apesar dos escassos recursos financeiros à disposição do poder local foi possível à autarquia, por ter sabido aproveitar 

os fundos comunitários, concretizar este sonho. Acautelaram-se os pormenores, no sentido de construir uma piscina 

que se constituísse uma instalação de aprendizagem e manutenção das disciplinas de natação, um excelente 

equipamento para a competição, o lazer e o recreio. 

 

A natação passou também a ser uma realidade para a população adulta que, entusiasticamente, adere conforme 

comprovam as centenas de utentes que a cada época desportiva, por motivos de saúde ou lazer, aventurando-se nas 

águas das três piscinas cobertas, frequentam a Escola Municipal de Natação, certificada pela Federação Portuguesa de 

Natação [FPN], no âmbito do Programa “Portugal a Nadar”, com aulas lecionadas por uma equipa de técnicos 

certificados que conseguem motivar e fidelizar utentes ano, após ano. 

 

Piscinas cobertas [25mx16m; 16mx12m e 16mx8m]  
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Complexo desportivo, situado no centro da cidade de Felgueiras, na freguesia de Margaride, de excelente 

localização [GPS 41º 21′ 34.00” N 8º 12′ 10.00” W] e acesso pela Rua D. Gomes de Aciégas, com disponibilidade de 

lugares de estacionamento, instalações complementares e de apoio, balneários, posto médico, primeiros 

socorros/DAE, controlo antidoping, WC público, salas de reuniões e instalações de excelência para a prática regular 

de atividades aquáticas, constituído por três piscinas cobertas de base formativa, uma piscina de 25m para treino 

desportivo e competição das modalidades de natação artística, natação pura, pólo aquático e duas piscinas de 16m 

vocacionadas para aulas de natação* para bebés, crianças, adultos e séniores, hidroginástica e utilização livre.  

 

*Programa “Portugal a Nadar” 

O Município de Felgueiras, em 2018, celebrou com a FPN um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, 

com a adesão ao programa “Portugal a Nadar”. As Piscinas Municipais estão a desenvolver o processo de certificação 

técnico-pedagógica das escolas de natação, garantindo a existência de programas diversificados, com técnicos 

competentes e certificados para o ensino, através de metodologias de análise definidas pelo departamento técnico da 

FPN, destinadas a bebés, crianças, adultos e séniores, que visa a melhoria contínua das escolas de natação, bem como 

a implementação de boas práticas e a promoção da natação de forma a assegurar uma prática estruturada e regulada. 

A vertente lazer deste complexo, com horário alargado, oferece uma alternativa à ocupação dos tempos livres e férias.  

 

Piscina descoberta e chapinheiro 

A piscina exterior de base recreativa, com chapinheiro e área envolvente ajardinada, povoa-se, no verão, de 

felgueirenses e turistas. Os banhos livres, são um escape ao stress diário e ao merecido descanso do trabalho. 
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O constante desenvolvimento, modernização e permanente atividade do complexo ao longo destes anos, tem 

projetado o nome Felgueiras a nível nacional, quer pelas condições proporcionadas à competição desportiva, quer 

pelos resultados dos atletas do concelho que, frequentemente, arrebatam prémios em diferentes competições. 

Em 1996, chegou a este complexo a sua primeira grande competição, os Campeonatos Nacionais de Piscina Curta, 

onde houve nessa data a homenagem a atletas que representaram Portugal nos Jogos Olímpicos de Atlanta com a 

entrega da medalha de ouro da cidade a atletas que aqui bateram recordes nacionais e despertaram nos jovens locais a 

garra que após estes anos os levam todos os anos a brilhar, em todo o país.  

Em 1998, o complexo, da autoria do Arquiteto Victor Martins, foi ampliado (para uma área aproximada de 6.000m
2
) e 

inaugurado pelo Exmo. Sr. Presidente da Republica, Dr. Jorge Sampaio e que permitiu começar uma nova fase no que 

diz respeito à diversificação de modalidades e espaços de prática desportiva. 

Em agosto de 2003, foi palco da XIII Taça COMEN de Natação Sincronizada, com a participação de 19 seleções, 

competição de prestígio internacional, de estreia em Portugal, na cidade de Felgueiras, motivo de orgulho em 

organizar e receber o evento, revelando-se uma experiência inédita no nosso pais.  

Em outubro de 2003 marcou a chegada da Super Taça de Pólo Aquático Prof. Carlos Meinêdo, competição que ainda 

hoje se realiza em Felgueiras, a cada ano, que coloca frente a frente as equipas masculinas e femininas vencedoras do 

Campeonato Nacional da 1ª Divisão e da Taça de Portugal. O objetivo desta competição em Felgueiras é perpetuar o 

nome do Prof. Carlos Meinêdo, nosso distinto técnico, falecido, como o grande obreiro da implementação do Pólo 

Aquático em Felgueiras e uma referência para os jovens. 

Felgueiras marca o panorama das instalações desportivas do concelho, com a construção do Complexo de Piscinas 

Municipais. Estrutura polivalente, que inova com obras de beneficiação e ampliação, de trajetória ascendente de 

renovação e progresso, em prol dos seus munícipes e visitantes servindo-os com qualidade e excelência. 

 

Para além dos tanques, existem quatro salas de desporto, dois campos de squash, uma sauna e um banho turco, que 

possibilitam a prática de múltiplas valências/modalidades e serviços.  

Sala de desporto 

Sala de desporto, de edificação coberta e delimitada por paredes, espelho e vãos, cuja 

área desportiva é concebida para a formação e o treino. Sala utilizada pelos serviços, 

por associações desportivas, clubes, entre outros requerentes com autorização.  
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Sala de academias   

 

 

 

 

 

Sala de academias, de edificação coberta e delimitada por parede e espelho, sistema de som, com piso madeira 

(flutuante), cuja área desportiva é concebida para atividade física e desportiva no âmbito de atividades de grupo e 

fitness, dança, ginástica sénior e boccia. 

 

Sala de cardiofitness 

Sala de cardiofitness, de edificação coberta e delimitada por parede, c/ piso madeira 

(flutuante), cuja área é constituída por passadeiras, bicicletas, elípticas e outros 

equipamentos, concebida para a prática de atividades de cardiofitness e manutenção.  

Sala com acompanhamento de professor/a em horários definidos a cada época.   

 

Sala de manutenção 

Sala de manutenção, de edificação coberta e delimitada por paredes, espelhos e vãos, 

piso sintético e área desportiva concebida para a formação e o treino. 

Sala utilizada por associações desportivas, clubes, entre outros requerentes com 

autorização.  

 

Campos de squash  

Dois campos de squash, vocacionados para a prática da modalidade, em regime de 

aluguer/utilização livre.  

 

 

 

Sauna e banho turco 

Serviços de sauna e banho turco em regime de aluguer/utilização livre. A utilização 

do/s equipamento/s não é permitida a crianças até aos 16 anos. Os jovens entre os 16 

e os 18 anos deverão fazer-se acompanhar pelos pais ou por pessoa maior de idade.  
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MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS  
 

A gestão das instalações desportivas municipais é implementada a partir do complexo, operando com o 

sentimento de serviço público e função social, apostando na promoção da saúde, da prática efetiva e sistemática de 

exercício físico e de hábitos saudáveis, com a oferta de modalidades aquáticas, atividades de academia, boccia, 

ginástica, ténis, xadrez grátis à comunidade, serviços de banho turco e sauna, entre outros préstimos que o Município 

proporciona ao utente.  

 

Atividades como, ginástica, hidroginástica e o boccia foram criadas a pensar na pessoa idosa, ofertando momentos 

saudáveis e aprazíveis, através da atividade física e desportiva. 
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MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS  
 

 

 

O complexo é uma estrutura desportiva de reconhecimento nacional no que concerne à prática da Natação [Artística, 

Pólo Aquático e Pura], indicador de evolução crucial no aumento dos padrões de prática desportiva de excelência, na 

formação (aprendizagem e aperfeiçoamento técnico), no treino e na competição, de modo a permitir o aparecimento e 

a otimização do desempenho desportivo, projetando o nome do clube, da cidade e da região para o panorama nacional. 

 

O Complexo de Piscinas Municipais de Felgueiras poderá também ser classificado como instalação desportiva 

especial para o espetáculo desportivo, por possuir condições para a realização de eventos e provas de carácter 

desportivo, tais como, condições para receber público (ex. bancadas de 515 lugares), meios de comunicação social e 

apetrechamento com meios técnicos para eventos e provas de carácter desportivo, acolhendo espetáculos desportivos 

magníficos, de impacto nacional e notoriedade externa, sendo referência em incutir o interesse pela natação e na 

formação de agentes de natação, atletas, técnicos, dirigentes e árbitros.  
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MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS  
 

Instalação desportiva de grande afluência de público quer dos seus habitantes, quer dos visitantes do resto do 

país, que por motivos desportivos, conhecem Felgueiras, no sentido de visualizar as iniciativas da autarquia, de clubes 

ou entidades diversas e as mais importantes provas e competições de natação. É também palco, de recordes e títulos de 

grande importância, com passagens de agentes de natação de excelência. 

 

A autarquia promove e apoia a realização de programas e eventos em espaços cobertos, enquanto espaços de saúde e 

bem-estar, competição e espetáculo desportivo, como se pode observar nas imagens já disponibilizadas no presente 

documento.  

 

A título de exemplos, referimos, alguns programas e eventos realizados nas Piscinas Municipais de Felgueiras no 

último mandato autárquico a até ao momento: 

 

Atividades temáticas  

Hidro Especial Dia dos Namorados, Halloween, Semana do Pai/da mãe, Dia Internacional da Mulher/da Atividade Física/do Coração, etc.  

 

Atividades, programas e cursos intensivos 

Gala de Natação Artística – FOCA, 15º Torneio de Natação/Atividade Aquáticas "Cidade de Felgueiras" (ANNDI), Campeonatos 

Nacionais/Regionais de Natação Pura/Artística, Pólo Aquático (FPN/ANNP), Encontros de Natação Desporto Escolar CLDE, Olimpíadas do 

Desporto do Tâmega e Sousa, Meeting de Felgueiras – Capital do Calçado, Super Taça de Pólo Aquático Carlos Meinêdo, Estágio da Seleção 

Nacional de Pólo Aquático, Provas de Nível, Julho Intensivo, Agosto a Nadar, Festival de Natação, Campos de Férias, etc. 

 

Zona Desportiva de Felgueiras  
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“A Zona Desportiva de Felgueiras é um local de eleição da população, com boas condições para a prática desportiva e, 

como tal, o nosso objetivo é sempre melhorar as condições para permitirmos uma oferta mais diversificada, com vista a dar 

resposta ao solicitado pelos Felgueirenses”. Vereador do Desporto Joel Costa 

 

A Zona Desportiva de Felgueiras [doravante designada por ZDF] é um complexo desportivo, de propriedade e gestão 

municipal, localizado no centro urbano da cidade de Felgueiras, na freguesia de Margaride, de proximidade com a 

comunidade escolar [ES Felgueiras, EB D. Manuel de Faria Sousa e EB Margaride], as Piscinas Municipais de 

Felgueiras, o Hospital Agostinho Ribeiro, restauração, hotelaria, transportes públicos, etc.  

 

A ZDF é de fácil acesso, excelente localização [GPS 41°21’36.45″N 8°12’2.34″W] com rua [D. Manuel Faria e 

Sousa] e espaços públicos reabilitados, renovação da circulação pedonal ao nível da acessibilidade e mobilidade de 

peões (passeios para livre circulação de peões, cadeira de rodas, carrinho de bebé) e a criação de uma ciclovia, 

estimulando assim a caminhada e o uso da bicicleta, no acesso à entrada principal da ZDF.  

 

Existem disponíveis estacionamentos públicos significativos, incluindo lugares para pessoas de mobilidade reduzida. 

Os estacionamentos localizados no interior do complexo destinam-se apenas a entidades/individualidades autorizadas 

[ex. GNR, árbitros, ambulância, delegados, equipa visitante]. 

 

11/20 



 

 
MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS  
 

A ZDF é um complexo desportivo, constituído por um conjunto de instalações desportivas de base formativa 

[4] e recreativa [6], nomeadamente:  

                   Formativa  

› Campo de futebol sintético; 

› Campo de ténis; 

› Pista de atletismo; 

› Polidesportivo.  

                     

Recreativa 

› Percurso de manutenção;  

› Skate park; 

› Trial bike park; 

› Parque de fitness;  

› Campo/s voleibol/gira vólei.  

 

 

O complexo, com instalações desportivas diversas, dispostas ao ar livre, estão disponíveis ao público, de 2ª a 6ª feira, 

das 8h às 22h30, sábado, das 8h às 21h e domingo, das 8h às 20h. Nos feriados e nas tolerâncias de ponto, encontra-se 

em funcionamento, mas sem presença de funcionários.  

 

Para além das instalações e espaços desportivos, que se encontram em bom estado de conservação, pela diária e 

regular monitorização e manutenção, existem no complexo, instalações de apoio, tais como: gabinete de funcionários, 

gabinete médico/enfermaria [com equipamento DAE], balneários [4 para jogadores/atletas (2 balneários c/ condições 

para mobilidade reduzida) e 2 para árbitros/treinadores], WC público, arrecadações, etc. De complemento às sessões 

de treino de marcha e corrida, existe o Gabinete do Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras. 

 

Após identificação geral da ZDF, descrevemos de forma simplificada, cada instalação desportiva ou espaço existente: 

 

Campo de futebol  

Campo de futebol de relvado sintético, com balneários, pista de atletismo, bancada, 

iluminação artificial e condições para a prática de futebol 7/9/11, quer por clubes, 

associações, escolas e população em geral. Instalação desportiva que acolhe 

regularmente competições locais, distritais/regionais e nacionais. 

 

Link: https://cm-felgueiras.pt/viver/desporto-e-lazer/instalacoes-desportivas/estadios-e-campos-de-futebol/#conteudo-115756-info  

Campo de ténis 
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Campo de ténis, em bom estado de conservação, piso pó de tijolo, utilizado para a 

prática informal, aulas de ténis e alugueres.  

 

 

 
 

Link: https://cm-felgueiras.pt/viver/desporto-e-lazer/instalacoes-desportivas/espacos-desportivos-de-recreacao-e-lazer/#conteudo-123814-info  

 

Pista de atletismo  

Pista de atletismo, 400m, tartan, envolvendo o campo de futebol, utilizada para a prática 

de atletismo, caminhada, corrida, sessões do CMCF, entre outras.  

Instalação frequentemente utilizada pela população em geral, utentes do CMCF, alunos 

das escolas e atletas de associações desportivas e clubes. 

 

Link: https://cm-felgueiras.pt/viver/desporto-e-lazer/instalacoes-desportivas/espacos-desportivos-de-recreacao-e-lazer/#conteudo-123872-info  
 

 

Polidesportivo  

Polidesportivo, requalificado em 2021, 40mx20m, com iluminação artificial, vedação e 

piso de resina sintética, onde é possível a prática de andebol, futsal, ténis e voleibol, ao 

ar livre e em segurança, dando resposta às solicitações de alugueres para a prática 

informal, aulas de ténis e sessões do CMCF.  

Link: https://cm-felgueiras.pt/viver/desporto-e-lazer/instalacoes-desportivas/pavilhoes-e-polidesportivos/#conteudo-133405-info  

 

Percurso de manutenção e lazer 

Percurso de manutenção e lazer, de utilização livre, vocacionado para a prática de 

caminhada, corrida e corta-mato, podendo também ser usado para andar de bicicleta.  

Percurso utilizado no Corta Mato escolar, no Corta Mato de Felgueiras e provas de 

Corta Mato da Associação de Atletismo do Porto e Federação Portuguesa de Atletismo. 

 

Link: https://cm-felgueiras.pt/viver/desporto-e-lazer/instalacoes-desportivas/espacos-desportivos-de-recreacao-e-lazer/#conteudo-123872-info 

 

Skate park  

Skate park, em funcionamento desde 10 de agosto de 2013, e requalificado em 2020, é 

um equipamento, de utilização livre, com iluminação artificial, piso em betão, rampas e 

obstáculos com cobertura em madeira skatelite e chapas metálicas nas entradas, 

vocacionado para a utilização livre de modalidades inline, skate, bmx e trotinetes. 

Equipamento com capacidade para acolher competições, espetáculos, demonstrações e eventos de bmx e skate.   
 

Link: https://cm-felgueiras.pt/viver/desporto-e-lazer/instalacoes-desportivas/espacos-desportivos-de-recreacao-e-lazer/#conteudo-123892-info  

Trial bike park   
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Trial bike park, em funcionamento desde 14 de dezembro de 2013, é um espaço 

desportivo, de utilização livre, vocacionado para a prática de trial bike.  

Equipamento, com adaptações, pode acolher competições, espetáculos, demonstrações 

e eventos de trial bike.   

 

Link: https://cm-felgueiras.pt/viver/desporto-e-lazer/instalacoes-desportivas/espacos-desportivos-de-recreacao-e-lazer/#conteudo-123890-info  
 

Parque de fitness  

Parque de fitness, constituído por equipamentos de manutenção e cardiofitness, de 

utilização livre, direcionado para indivíduos com idade superior a 14 anos e 

equipamentos que permitem a prática de exercícios para pessoas em cadeira de rodas. 

 

 
 

Link: https://cm-felgueiras.pt/viver/desporto-e-lazer/instalacoes-desportivas/espacos-desportivos-de-recreacao-e-lazer/#conteudo-123846-info  

 

Campo de voleibol e campo de Gira-vólei  

Campo de voleibol e campo de Gira-vólei, de utilização livre, vocacionado para a 

prática de voleibol e Gira-vólei.  

Equipamentos disponibilizados à comunidade felgueirense e visitantes, desde julho de 

2022. 

 

A autarquia promove e apoia a realização de programas e eventos em espaços e instalações ao ar livre, enquanto 

espaços de saúde e bem-estar, competição e espetáculo desportivo. A título de exemplos, mencionamos a edição mais 

recente de alguns programas e eventos realizados na ZDF no último mandato autárquico e até ao momento: 

Aulas e atividades de ténis   

 

O ténis em Felgueiras é uma modalidade reiniciada em abril de 2014, existindo já uma cultura de projetos anteriores. 
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As aulas de ténis utilizam uma metodologia de treino, em que se procura potenciar as qualidades técnicas e 

táticas, proporcionar momentos de “bem-estar” físico e mental e os valores instrutivos. São também realizadas 

atividades de promoção da modalidade, como torneio/s, open day, semana da mãe/do pai, etc. 

 

Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras [CMCF] 

O CMCF é um programa do Município, c/ inicio em 2020, que visa a prática de marcha 

(caminhada) e corrida, com preocupação na promoção da atividade física, enquanto 

instrumento de melhoria da condição física, qualidade de vida e saúde dos cidadãos.  

Felgueiras conta com 3 percursos [ZDF - 3,2km, St.ª Quitéria - 2,4km  e Ladário, Lixa - 

1,5km] onde é possível realizar caminhadas ou corridas, de forma orientada e segura. 

Evolução do número de inscritos: Ano 2020 [40]; Ano 2021 [68]; Ano 2022 [2T-78]. 

Link: https://cm-felgueiras.pt/wp-admin/admin-

ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=999&wpfd_file_id=137495&token=&preview=1    
 

Caminhada de Natal [edição 2021] 

Na noite de 17 de dezembro, foi promovida pela autarquia a “Caminhada de Natal” do 

CMCF, com início e percurso pela ZDF e artérias iluminadas da cidade. Uma ação 

dedicada ao Natal, que contou com participação de 50 inscritos do CMCF.  

 
 

 

Link: https://www.facebook.com/cmfelgueiras/posts/4921774437853619 

  

Semana Europeia do Desporto [edição 2021] 

O Município em parceria com o IPDJ e outras entidades, assinala a Semana Europeia 

do Desporto, de meados a finais de setembro. Neste âmbito, o Município, dinamizou a 

Caminhada # BEATIVE realizada em colaboração com o CMCF.  

 

 

 

 

Link: https://www.facebook.com/cmfelgueiras/photos/a.215319115165865/4603454839685582/  

 

Corta Mato de Felgueiras [edição - 2022]  

Felgueiras acolhe anualmente prova de Corta Mato de Felgueiras, realizada na ZDF. 

Prova de forte incentivo para a economia local, hotelaria, restauração e turismo local, 

uma vez que atrai a presença de atletas oriundos de vários clubes e onde marcam 

presença os meios de comunicação social.  

Link: https://cm-felgueiras.pt/centenas-de-atletas-marcaram-presenca-nas-provas-de-corta-mato-curto/ 

 

Inter-Seleções Concelhias de Sub 14 - Torneio Dr. Adriano Pinto [edição 2019] 
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A Associação de Futebol do Porto em parceria com os Municípios participantes, 

implementou o XV Inter-Seleções Concelhias de Sub 14 - Torneio Dr. Adriano Pinto, 

de março a junho, para promover a dinamização do futebol jovem no distrito do Porto, e 

também criar novas possibilidades desportivas aos jovens. Participaram nesta edição os 

Municípios de Felgueiras, Porto, Gondomar, Maia, Vila do Conde, e Vila Nova de Gaia.  

O Município de Felgueiras participou, através da Seleção Municipal, com os atletas dos clubes do concelho, utilizando 

os campos de futebol e estádios do concelho, sendo o campo de futebol da ZDF usado para treinos e jogos.   

 

Campeonato Regional do Norte de Parahóquei [edição 2022] 

O Município, em parceria com a CERCIFEL e a ANDDI, promoveram o Campeonato 

Regional do Norte de Parahóquei no dia 26 de maio, na ZDF, com o objetivo de 

fomentar a aprendizagem e o desenvolvimento de aptidões dos cidadãos portadores de 

deficiência. 

 

Link: https://www.cercifel.org.pt/2022/06/01/campeonato-regional-do-norte-de-parahoquei-di-5-anddi-fph/  

 

Marchas populares - Festa de São Pedro [edição 2022] 

Realização de Marchas Populares na noite de 25 de junho no âmbito do arranque das festas do concelho. Centenas de 

marchantes em representação de cada freguesia do concelho encheram de musicalidade, brilho e cor o recinto da ZDF.   

 

Link: https://www.facebook.com/cmfelgueiras/photos/pcb.5476637072367350/5476635042367553 
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Estádio Municipal Dr. Machado de Matos  

O Estádio Municipal Dr. Machado de Matos localizado na freguesia de Várzea, Felgueiras, inaugurado em 1930, é um 

complexo desportivo constituído por um conjunto de instalações desportivas idênticas - dois campos de futebol - 

campo relvado natural [campo principal] e o campo de piso estabilizado de terra [campo de treinos], vocacionados 

para a prática de treinos e jogos de futebol. 

 

Link: https://cm-felgueiras.pt/viver/desporto-e-lazer/instalacoes-desportivas/estadios-e-campos-de-futebol/#conteudo-115704-info  

 

O estádio inserido em área urbana tem como acesso a Rua Dom Manuel I, Várzea 

[41º21'21.44''N | 8º11'27.06''W], possuindo inúmeros lugares de estacionamento público 

na sua envolvente, e dentro do perímetro de segurança existem lugares para autocarros e 

viaturas autorizadas. O hospital mais próximo das instalações é o Agostinho Ribeiro. 

 

O estádio é uma instalação desportiva especial para o espetáculo desportivo, c/ um 

campo principal de área desportiva para a prática de futebol 11, com sistema de 

drenagem e túnel de acesso ao relvado, bancos de suplentes, iluminação artificial e 

DAE, c/ obras de renovação e requalificação do relvado natural e demolição dos topos 

em dezembro de 2011, procedendo-se, sempre que justificável, à substituição/manutenção do relvado natural.  
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O campo de treinos de futebol 11/7/9 é uma instalação desportiva de base formativa, c/ iluminação artificial, 

vocacionado para a prática de treinos e jogos de futebol. Instalação desportiva utilizada predominantemente pelos 

clubes e associações desportivas para a prática de futebol. 

 

O estádio possui balneários para jogadores e árbitros, sala de fisioterapia, sala de massagens, sala de enfermagem, 

posto médico, lavandaria, rouparia, sala de reuniões, bar, ginásio, sala de imprensa, santuário, gabinete de apoio, 

caldeira, arrumações, bilheteiras, salas e espaços para imprensa escrita, televisão e rádio, comunicação social, etc. 

 

O estádio possui bancadas, para 6587 lugares, para o púbico, mobilidade condicionada e camarotes. Possui, separação 

entre os espetadores e a área de jogo, sanitários públicos, portas de emergência e sistema de som. 

A autarquia promove e apoia a realização de eventos no Estádio Municipal Dr. Machado de Matos, enquanto palco de 

competição e espetáculo desportivo, projetando o nome do clube, da cidade e da região no panorama nacional, c/ 

títulos de grande importância alcançados e passagem de agentes de futebol de excelência.  
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A título de exemplos, mencionamos a edição mais recente de alguns eventos realizados no estádio no último mandato 

autárquico e até ao momento: 

 
 

Inter-Seleções Concelhias de Sub 14 - Torneio Dr. Adriano Pinto [edição 2019] 

A Associação de Futebol do Porto em parceria com os Municípios participantes, 

implementou o XIV Inter-Seleções Concelhias de Sub 14 - Torneio Dr. Adriano Pinto, 

para promover a dinamização do futebol jovem no distrito do Porto, e também criar 

novas possibilidades desportivas aos jovens.  

 

O Município participou, através da Seleção Municipal, com os atletas dos clubes do concelho, utilizando os campos de 

futebol e estádios do concelho, sendo o Estádio Municipal Dr. Machado de Matos usado para treinos e jogos.   

 

PORTUGAL VS ROMÉNIA - jogo de apuramento para o Campeonato do Mundo [edição 2019] 

O Estádio Municipal Dr. Machado de Matos foi palco, no dia 4 de setembro, do jogo de 

apuramento para o Campeonato do Mundo 2019 - Seleção Nacional Feminina A: 

Portugal x Roménia. Uma iniciativa promovida pela Federação Portuguesa de Futebol 

em parceria com a Câmara Municipal. 

 

Jogo solidário [edição 2019] 

Jogo solidário da equipa sénior masculina do Futebol Club de Felgueiras 1932, frente 

ao SC Vila Real, 9ª jornada da Série B do Campeonato de Portugal, realizado no 

Estádio Municipal Dr. Machado de Matos, dia 1 novembro, às 20:30, com transmissão 

televisiva no Canal 11. Jogo organizado em parceria e colaboração do FCF 1932, Cruz 

Vermelha de Felgueiras e Câmara Municipal. Entrada livre, em que os espetadores fizeram-se acompanhar, de géneros 

alimentares a reverter para a Cruz Vermelha de Felgueiras para ajudar famílias carenciadas de Felgueiras. 

 

Taça AFP [edição 2022] 

Jogo da final da taça da Associação de Futebol do Porto (AFP), no dia 26 de junho, no 

Estádio Municipal Dr. Machado de Matos, disputado entre Vila Caiz x São Lourenço 

do Douro, em que a equipa de Vila Caiz saiu vitoriosa e conquistou, pela primeira vez 

na história, a Taça da AFP, com o resultado de 4-2. 

Link: https://www.jn.pt/desporto/vila-caiz-conquista-taca-a-f-porto-pela-primeira-vez-na-historia-14969932.html  
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Anexos 
 

Website do Município de Felgueiras e da plataforma SNID 
https://www.snid.pt/ 

https://cm-felgueiras.pt/viver/desporto-lazer-e-juventude/ 

 

Piscina Municipal de Felgueiras 
https://cm-felgueiras.pt/viver/desporto-e-lazer/instalacoes-desportivas/piscinas-municipais/#conteudo-104561-info 
 

Campo de Futebol da ZDF 
https://cm-felgueiras.pt/viver/desporto-e-lazer/instalacoes-desportivas/estadios-e-campos-de-futebol/#conteudo-115756-info  

 

Campo de Ténis da ZDF 
https://cm-felgueiras.pt/viver/desporto-e-lazer/instalacoes-desportivas/espacos-desportivos-de-recreacao-e-lazer/#conteudo-123814-info  

 

Pista de Atletismo da ZDF 
https://cm-felgueiras.pt/viver/desporto-e-lazer/instalacoes-desportivas/espacos-desportivos-de-recreacao-e-lazer/#conteudo-123872-info  

 

Polidesportivo da ZDF 
https://cm-felgueiras.pt/viver/desporto-e-lazer/instalacoes-desportivas/pavilhoes-e-polidesportivos/#conteudo-133405-info  

https://cm-felgueiras.pt/polidesportivo-da-zona-desportiva-de-felgueiras-requalificado 

https://www.facebook.com/cmfelgueiras/posts/4186478044716599  

 

Percurso de Manutenção e Lazer 
https://cm-felgueiras.pt/viver/desporto-e-lazer/instalacoes-desportivas/espacos-desportivos-de-recreacao-e-lazer/#conteudo-123872-info 

 

Skate Park  
https://cm-felgueiras.pt/viver/desporto-e-lazer/instalacoes-desportivas/espacos-desportivos-de-recreacao-e-lazer/#conteudo-123892-info  

 

Trial Bike Park 
https://cm-felgueiras.pt/viver/desporto-e-lazer/instalacoes-desportivas/espacos-desportivos-de-recreacao-e-lazer/#conteudo-123890-info  

 

Parque de Fitness  
https://cm-felgueiras.pt/viver/desporto-e-lazer/instalacoes-desportivas/espacos-desportivos-de-recreacao-e-lazer/#conteudo-123846-info  

 

 Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras [CMCF] 
https://cm-felgueiras.pt/wp-admin/admin-

ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=999&wpfd_file_id=137495&token=&preview=1    

 

Caminhada de Natal  
https://www.facebook.com/cmfelgueiras/posts/4921774437853619 

 

Semana Europeia do Desporto 
https://www.facebook.com/cmfelgueiras/photos/a.215319115165865/4603454839685582/  

 

Corta Mato 
https://cm-felgueiras.pt/centenas-de-atletas-marcaram-presenca-nas-provas-de-corta-mato-curto/ 

 

Campeonato Regional do Norte de Parahóquei 
https://www.cercifel.org.pt/2022/06/01/campeonato-regional-do-norte-de-parahoquei-di-5-anddi-fph/  

https://photos.google.com/share/AF1QipO34q0DNaWPiMsI71QLx1P1f3_qDOMNG28LEoJpgHw57Gg9BtFcDbaFpqVGCjU_Lg?key=ZmpHe

ThkV2dyUzNMd1Vxeml5b18xUjZiUVBNVEl3  

 

Marchas populares - Festa de São Pedro  
https://www.facebook.com/cmfelgueiras/photos/pcb.5476637072367350/5476635042367553 

 

Estádio Municipal Dr. Machado de Matos  
https://cm-felgueiras.pt/viver/desporto-e-lazer/instalacoes-desportivas/estadios-e-campos-de-futebol/#conteudo-115704-info  

Taça AFP  
https://www.jn.pt/desporto/vila-caiz-conquista-taca-a-f-porto-pela-primeira-vez-na-historia-14969932.html 
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