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JOGOS DO FUTURO DA REGIÃO
DE SETÚBAL 2017
A quinta edição dos Jogos do Futuro da
Região de Setúbal decorre, este ano, a
2, 3 e 4 de junho e propõe aos jovens da
região atividade desportiva nas vertentes competitiva e de convívio, em modalidades como o andebol, atletismo, basquetebol, surf e bodyboard, canoagem,
desporto adaptado (boccia), ginástica de
trampolins, futebol de 7 e de 11, futebol
de praia, futsal, hip-hop, hóquei em patins, judo, karaté, natação, orientação,
rugby, skate, ténis, ténis de mesa, vela,
voleibol e xadrez, num total de 24 modalidades.
Estas atividades decorrem em 28 espaços desportivos dos nove municípios da
região de Setúbal e esperam-se cerca
de 3 mil participantes, com idades entre
os 11 e os 16 anos.
A judoca Telma Monteiro, o treinador de
futebol Paulo Fonseca, a antiga glória do
futebol nacional do Benfica e do FC Barreirense José Augusto e Rita Patrício,
atleta de boccia, são, este ano, os embaixadores dos Jogos do Futuro da Região de Setúbal, uma iniciativa que tem
como principal objetivo fomentar a atividade desportiva entre os mais jovens.
Os Jogos do Futuro contam ainda com
o apoio de inúmeras personalidades no

mundo desportivo.
A participação é descentralizada pelos nove municípios: Almada, Alcochete,
Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal,
Sesimbra e Setúbal, permitindo criar um
espaço de convívio e de estímulo à prática
desportiva dos jovens num âmbito intermunicipal.
Os Jogos do Futuro são uma organização
conjunta das nove autarquias da região
de Setúbal, Associação de Municípios da
Região de Setúbal, movimento associativo
popular, escolas e associações distritais
de modalidades aderentes.
Toda a informação disponível em:
www.jogosdofuturo.net
www.facebook.com/jogosdofuturo
twitter.com/jogosdofuturo
www.jogosdofuturo.net/noticias

A REGIÃO DE SETÚBAL
A península de Setúbal cobre 1624,9 km2
da superfície de território nacional e
abrange nove municípios (Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela,
Seixal, Sesimbra e Setúbal), com uma população residente atual de 793 543 habitantes.
A sua localização privilegiada, limitada a
norte pelo estuário do Tejo (onde faz fronteira com a Grande Lisboa), a sul pelo es-

tuário do Sado (onde faz fronteira com o
Alentejo Litoral) e a oeste pelo Oceano
Atlântico, confere-lhe características
únicas em termos paisagísticos, climáticos e orográficos.

âmbito intermunicipal.
Contribuir para dar visibilidade às diferentes formas de organização de atividades físicas e desportivas com o apoio do
Poder Local.

Esta indissociável ligação aos rios e ao
mar, por um lado, e a uma certa interioridade, por outro, tem sido fator determinante para o enraizamento das populações, determinante para certos modos
de vida e de formas de subsistência ligadas a atividades especialmente do setor
primário (agricultura e pescas). Só mais
recentemente o setor terciário (serviços) assumiu preponderância, enquanto
se regressa ao contacto e se valoriza a
aprendizagem com os métodos e saberes tradicionais.

Contribuir para a compreensão dos princípios, objetivos e maneira de estar do
desporto popular enquanto formas complementares e diferentes das outras expressões do sistema desportivo.

As autarquias locais têm desempenhado um papel fundamental nesta mediação, mas também noutros aspetos,
confirmando-se como motor de desenvolvimento em diversos patamares.
O seu papel ativo em termos sociais,
culturais, desportivos, no planeamento
e no ordenamento do território e até a
nível da captação de investimento são
símbolos da gestão autárquica neste
território.

OBJETIVOS DOS JOGOS DO FUTURO
Criar um espaço de convívio e de estímulo à prática desportiva dos jovens, no

Contribuir para a afirmação do papel do
movimento associativo popular e do Poder Local na democratização do desporto
e no desenvolvimento desportivo.
Desenvolver formas de organização, troca de experiências, projetos e atividades
desportivas de âmbito intermunicipal, entre as câmaras municipais da região de
Setúbal.
Promover sinergias com o tecido económico e empresarial da região, potenciando a resposta a necessidades do foro social, desportivo e de integração de toda a
comunidade.
Afirmar a região de Setúbal à escala nacional, demonstrando a sua oferta a nível
de equipamentos desportivos e capacidade de realização e de inovação.
Após a experiência das últimas 3 edições
e do sucesso obtido com a realização deste evento intermunicipal, bianual, que su-

perou claramente todas as expectativas,
os nove municípios são unânimes na
continuação dos Jogos do Futuro.
A avaliação foi realizada, procedimentos afinados, e com a vontade em fazer
deste projeto uma referência nacional,
a organização propõe-se a fazer mais e
melhor em 2017.

entre 2001 e 2005, de acordo com a especificidade de cada modalidade desportiva.
PRÉMIOS
São atribuídas medalhas aos três primeiros classificados de cada competição, diferenciadas pela cor – ouro, prata e bronze, a todos os atletas e a três responsáveis
de cada equipa.

ESCALÕES ETÁRIOS DAS COMPETIÇÕES
Os escalões etários são constituídos por
jovens de ambos os géneros nascidos

A todos os atletas serão distribuídos certificados de participação e t-shirt.

PROGRAMA DE ATIVIDADES DOS JOGOS DO FUTURO 2017
DATAS E LOCAIS PARA A REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS
CERIMÓNIA DE ABERTURA
2 de junho | 21 horas | Município do Barreiro
COMPETIÇÕES
2, 3 e 4 de junho | Todo o dia | 9 municípios da região de Setúbal
N.º

Modalidades

1

Andebol

2

Atletismo

3

Basquetebol

4

Beisebol

Juniores Mistos (1999 a 2003)

ALMADA
Pista Municipal da Sobreda

4 de junho
9 h-17 h

5

Boccia

Vários

SEIXAL
Pavilhão Municipal da Torre da
Marinha

2 de junho
9 h-18 h

6

Canoagem

Escalões

Locais
SETÚBAL
2003, 2004 e 2005
Pavilhão Desportivo de
Mistos
Vendas de Azeitão
SETÚBAL
Infantis (2004 e 2005)
Complexo Municipal de
Atletismo de Setúbal
BARREIRO
Pavilhão Municipal Luís
Carvalho
Sub-14 – Iniciados (2003, 2004 e
Pavilhão da Escola Secundária
2005) Masculinos e Femininos
St.º Ant.º da Charneca
Sub-16 – Cadetes (2001 e 2002) –
Masculinos e Femininos
Pavilhão da Escola Secundária
Santo André
Ginásio Sede F.C. Barreirense

2006-2007 (Infantis A) – K1
Masculinos e Femininos
2004-2005 (Infantis B) – K1
Masculinos e Femininos
2002-2003 (Iniciados) – K1

SEIXAL
Amora – Frente Ribeirinha

Datas
4 de junho
9 h-13 h
3 de junho
9.30 h-11.30h

3 e 4 de junho
9 h-13 h
14.30 h-19 h

3 de junho
10 h

N.º

Modalidades

1

Andebol

2

Atletismo

3

Basquetebol

4

Beisebol

Juniores Mistos (1999 a 2003)

ALMADA
Pista Municipal da Sobreda

4 de junho
9 h-17 h

5

Boccia

Vários

SEIXAL
Pavilhão Municipal da Torre da
Marinha

2 de junho
9 h-18 h

6

Canoagem

2006-2007 (Infantis A) – K1
Masculinos e Femininos
2004-2005 (Infantis B) – K1
Masculinos e Femininos
2002-2003 (Iniciados) – K1
Masculinos e Femininos
2001 (Cadetes) – K1 Masculinos e
Femininos

SEIXAL
Amora – Frente Ribeirinha
(Estuário do Tejo)

3 de junho
10 h

7

Futebol de 11

Iniciados (2002 e 2003)
(Mistos)

SEIXAL
Caixa Futebol Campus

3 de junho
10 h-18 h

8

Futebol de 7

Infantis (2004 e 2005)
(Mistos)

SEIXAL
Caixa Futebol Campos

4 de junho
10 h-18 h

9

Futebol de
Praia

Infantis (2005)
Iniciados (2003)

SESIMBRA
Praia de Sesimbra

3 e 4 de junho
14.30 h

Futsal

Infantis Masculinos
(2004 e 2005)

SESIMBRA
Pavilhão Municipal
da Quinta do Conde
Pavilhão da Escola Básica
MOITA
José Afonso,
Alhos Vedros

3 de junho
9 h-19 h
4 de junho
9 h-14
h-13 h
h
9
3 de junho

10

Escalões

Locais
SETÚBAL
2003, 2004 e 2005
Pavilhão Desportivo de
Mistos
Vendas de Azeitão
SETÚBAL
Infantis (2004 e 2005)
Complexo Municipal de
Atletismo de Setúbal
BARREIRO
Pavilhão Municipal Luís
Sub-14 – Iniciados (2003, 2004 e
Carvalho
2005) Masculinos e Femininos
Pavilhão da Escola Secundária
Sub-16 – Cadetes (2001 e 2002) –
St.º Ant.º da Charneca
Masculinos e Femininos
Pavilhão da Escola Secundária
Santo André
Ginásio Sede F.C. Barreirense

Femininas (até 1997)
A (2005/2007) Masculinos e
Femininos
MONTIJO
B (2003-2004) Masculinos e
Pavilhão Municipal n.º 2
CADERNO
DE
APRESENTAÇÃO
Femininos
Montijo
C (2001-2002) Masculinos e
Femininos

Datas
4 de junho
9 h-13 h
3 de junho
9.30 h-11.30h

3 e 4 de junho
9 h-13 h
14.30 h-19 h

4 de junho

11

Ginástica
Trampolins

12

Hip-Hop

1999 em diante

MONTIJO
Pavilhão Municipal n.º 1

3 de junho
16.30 h

13

Hóquei em
Patins

Infantis Masculinos
(2004 e 2005)

SESIMBRA
Pavilhão do G.D. de Sesimbra

3 de junho
9 h-13 h

14

Judo/
Judo Adaptado

Individual (2005 e 2006)
Infantis + Iniciados
Equipas (2009/2008/2007)
Benjamins
Masculinos e Femininos

PALMELA
Pavilhão Desportivo Municipal
Pinhal Novo

3 de junho
14 h-18 h

15

Karaté

1999 a 2006
(Misto)

ALCOCHETE
Pavilhão Gimnodesportivo
Alcochete

3 de junho
14.30 h-18 h

ALMADA
Piscina do Complexo
Municipal dos Desportos

3 de junho
14.30 h

4

16

Natação

17

Orientação

18

Rugby

Escalão 1 (2004-2005) Masculinos
e Femininos
Escalão 2 (2002-2003) Masculinos
e Femininos
Escalão 3 (2001) Masculinos e
Femininos
Infantis (2004 e 2005) Mistos
Iniciados (2002 e 2003) Mistos
Juvenis (2001 e 2000) Mistos
Sub-14 (2003, 2004 e 2005)

201715 h

PALMELA

3 de junho
9 h-12.30 h

ALMADA

3 de junho

11

Ginástica
Trampolins

B (2003-2004) Masculinos e
Femininos
C (2001-2002) Masculinos e
Femininos

12

Hip-Hop

1999 em diante

MONTIJO
Pavilhão Municipal n.º 1

3 de junho
16.30 h

13

Hóquei em
Patins

Infantis Masculinos
(2004 e 2005)

SESIMBRA
Pavilhão do G.D. de Sesimbra

3 de junho
9 h-13 h

14

Judo/
Judo Adaptado

Individual (2005 e 2006)
Infantis + Iniciados
Equipas (2009/2008/2007)
Benjamins
Masculinos e Femininos

PALMELA
Pavilhão Desportivo Municipal
Pinhal Novo

3 de junho
14 h-18 h

15

Karaté

1999 a 2006
(Misto)

ALCOCHETE
Pavilhão Gimnodesportivo
Alcochete

3 de junho
14.30 h-18 h

ALMADA
Piscina do Complexo
Municipal dos Desportos

3 de junho
14.30 h

16

Natação

17

Orientação

18

Rugby

19
20

Escalão 1 (2004-2005) Masculinos
e Femininos
Escalão 2 (2002-2003) Masculinos
e Femininos
Escalão 3 (2001) Masculinos e
Femininos
Infantis (2004 e 2005) Mistos
Iniciados (2002 e 2003) Mistos
Juvenis (2001 e 2000) Mistos

Pavilhão Municipal n.º 2
Montijo

4 de junho
15 h

PALMELA

3 de junho
9 h-12.30 h

Sub-14 (2003, 2004 e 2005)
Sub-16 (2001 e 2002)

ALMADA
Pista Municipal da Sobreda

3 de junho

Surf,
Bodyboard e
Skimboard

Sub-14 (2003, 2004 e 2005) Misto
Sub-16 (2001 e 2002) Misto

ALMADA
Praia do CDS, Costa da
Caparica

3 de junho
9 h-19 h

Skate

Sub-14 (2003, 2004 e 2005)
Sub-16 (2001 e 2002)

ALMADA
Parque da Juventude

3 de junho
14.30 h

Ténis

2002 a 2003
Masculinos e Femininos

ALCOCHETE
Complexo Desportivo Valbom
e
G.D. Alcochete

3 de junho
9 h-18 h

Sub-14 (2003, 2004 e 2005)
Sub-16 (2000, 2001 e 2002)

MOITA
Pavilhão Desportivo Municipal

3 e 4 de junho
9 h-19 h

SETÚBAL
Praia da Saúde
Parque Urbano de Albarquel

3 de junho
12 h-16 h

21

Ténis de Mesa
/Ténis de Mesa
22
em cadeira de
rodas
23

Vela

Infantis - 7 a 11 anos Masculinos e
Femininos
Juvenis12 a 15 anos Masculinos e
Femininos

24

Voleibol

Iniciados Femininos
(2002 e 2003)

SESIMBRA
Pavilhão Municipal de
Sampaio

3 de junho
14.30 h

Xadrez

2001 a 2007 – sem diferenciação

BARREIRO
EB23 Quinta Nova da Telha

3 de junho
9.30 h-12.30 h

25

5

CADERNO DE APRESENTAÇÃO

2017

HISTORIAL DOS JOGOS DO FUTURO
DA REGIÃO DE SETÚBAL
Jogos do Futuro 2009
Data de realização – 6 a 14 de junho de 2009
Participantes – 4000 atletas
Modalidades – 21 modalidades
As atividades estavam divididas em 2 grandes áreas: competições e convívios
Competições – futsal, natação, basquetebol, ténis de mesa, andebol, judo, futebol de
7, futebol 11, voleibol e atletismo.
Convívios – ténis de campo, surf, BTT, xadrez, atividades gímnicas, hip-hop, orientação, desporto adaptado, hóquei em patins,
patinagem artística, jogos de praia e canoagem.
Locais de jogo
As atividades foram desenvolvidas em pavilhões municipais, complexos desportivos
municipais e piscinas municipais, num total
de 21 instalações desportivas.
Assistência
Verificou-se uma assistência média de 250
pessoas, por atividade.
A Festa de Abertura realizou-se no dia 6 de
junho, no Complexo Municipal de Atletismo,
em Setúbal, e a Festa de Encerramento, no
dia 14 de junho, no Parque José Afonso, na
Baixa da Banheira, Moita, com a presença
de aproximadamente 1000 participantes.

Jogos do Futuro 2011
Data de realização – 27 a 29 de maio de 2011
Participantes – 1500 atletas
Modalidades – 12 modalidades
Embaixador – Paulo Bento
As atividades estavam divididas em 2
grandes áreas: competições e convívios
Competições – futsal, natação, basquetebol, ténis de mesa, hóquei em patins,
judo, futebol de 7, futebol de 11, atletismo, ténis, xadrez.

Convívios – desporto adaptado
Locais de jogo
As atividades foram desenvolvidas em
pavilhões municipais, complexos desportivos municipais e piscinas municipais,
num total de 13 instalações desportivas.
Assistência
Verificou-se uma assistência média de
250 pessoas, por atividade.
A Festa de Abertura realizou-se no dia 27
de maio, no Centro de Estágio do Benfica
– Caixa Futebol Campus.
Jogos do Futuro 2013
Data de realização – 31 maio a 2 junho
Participantes – 1900
Modalidades – 18 modalidades
Embaixador – Rui Costa

As atividades estavam divididas em 2 grandes áreas: competições e convívios
Competições – futsal, natação, basquetebol, ténis de mesa, hóquei em patins, judo,
futebol de 7, futebol de 11, atletismo, ténis,
xadrez.

Convívios – desporto adaptado
Locais de jogo
As atividades foram desenvolvidas em pavilhões municipais, complexos desportivos
municipais e piscinas municipais, num total
de 13 instalações desportivas.
Assistência
Verificou-se uma assistência média de 250
pessoas, por atividade.
A Festa de Abertura realizou-se no dia 27
de maio, no Centro de Estágio do Benfica –
Caixa Futebol Campus.
Jogos do Futuro 2013
Data de realização – 31 maio a 2 junho
Participantes – 1900
Modalidades – 18 modalidades
Embaixador – Rui Costa
As atividades estavam divididas
em 2 grandes áreas:
competições e convívios | demonstrações
Competições – andebol, atletismo, basquetebol, bodyboard, ginástica, futebol de 7 e
de 11, futsal, hóquei em patins, judo, nata-

ção, surf, ténis, ténis de mesa, vela, voleibol e xadrez.

Convívios/Demonstrações
– desporto adaptado
Locais de jogo
As atividades foram desenvolvidas em
pavilhões municipais, complexos desportivos municipais e piscinas municipais,
num total de 20 espaços desportivos.
A Festa de Abertura realizou-se no dia 31
de maio, no Complexo Municipal dos Desportos de Almada.
Assistência
Verificou-se uma assistência média de
250 pessoas, por atividade.
A Festa de Abertura realizou-se no dia 31
de maio, no Complexo Municipal dos Desportos de Almada.
Jogos do Futuro 2016
Data de realização – 3, 4 e 5 de junho
Participantes – 2013
Modalidades – 21 modalidades
Embaixador – Rafael Gil e Simone Fragoso
Competições – andebol, atletismo, basquetebol, beisebol, surf e bodyboard, canoagem, desporto adaptado (boccia), ginástica de trampolins, futebol de 7 e de
11, futsal, hóquei em patins, judo, karaté,

natação, orientação, ténis, ténis de mesa,
vela, voleibol e xadrez, num total de 21 modalidades.

A Festa de Abertura realizou-se no dia 3
de junho, no Anfiteatro José Afonso, em
Setúbal.

Locais de jogo
As atividades foram desenvolvidas em pavilhões municipais, complexos desportivos
municipais e piscinas municipais, num total
de 22 espaços desportivos.

CONTACTOS

A Festa de Abertura realizou-se no dia 31 de
maio, no Complexo Municipal dos Desportos de Almada.
Assistência
Verificou-se uma assistência média de 250
pessoas, por atividade.

Alcochete – alcochete@jogosdofuturo.net
Almada – almada@jogosdofuturo.net
Barreiro – barreiro@jogosdofuturo.net
Moita – moita@jogosdofuturo.net
Montijo – montijo@jogosdofuturo.net
Palmela – palmela@jogosdofuturo.net
Seixal – seixal@jogosdofuturo.net
Sesimbra – sesimbra@jogosdofuturo.net
Setúbal – setubal@jogosdofuturo.net

ORGANIZAÇÃO

PATROCINADORES

