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Parte I
1 - Introdução
A Carta Desportiva do Concelho de Vila Pouca de Aguiar é uma das componentes dum
trabalho realizado de parceria entre a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e
os Municípios do Alto Tâmega, no sentido de dotar estes concelhos com documentos
actualizados sobre as diversas vertentes do desporto.

A importância de realizar estudos desta natureza prende-se com a necessidade de, no
futuro, desenvolver planos integrados dentro dos municípios e mesmo intermunicipais
racionalizando os meios financeiros e humanos.

A evolução da prática desportiva, nas últimas duas décadas, fez com que as instalações
sofressem alterações quanto às suas características técnicas que tornaram muitas das
previamente existentes, senão obsoletas, pouco atractivas para a generalidade da
população.

Por outro lado a evolução demográfica das populações do interior tem sofrido alterações
que implicam em muitos casos a desadequação das instalações desportivas existentes, o
que em muitos locais provocou o seu abandono.

O presente trabalho é composto por uma definição da tipologia das instalações
desportivas, seguida de uma análise descritiva das diversas instalações existentes no
concelho. É realizada uma análise do associativismo desportivo e da prática existente.

Segue-se a proposta quanto ao que deve ser realizado no que se refere às instalações e à
prática desportiva, terminando com as conclusões.

O trabalho é complementado por um documento em suporte informático onde foram
registadas em fotografia todas as instalações do concelho.
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2 - Objectivos
Com a elaboração da Carta Desportiva de Vila Pouca de Aguiar pretende-se obter um
conhecimento exaustivo e actualizado das instalações e da prática desportiva no
Concelho. Pretende-se ainda, através da análise dos dados obtidos pelo cruzamento das
instalações com a prática, definir novas necessidades a implantar futuramente no
município.

3 - Caracterização das instalações
A caracterização das instalações desportivas será efectuada por meio da sua descrição
individual, que será composta das suas características gerais (balneários, tipo de piso,
cobertura, iluminação, etc.) incluirá, em documento anexo, uma fotografia, as
dimensões, o local onde se encontra localizado e observações. O conjunto de dados
apresentados será resumido em quadros organizados por tipologia de instalação
(grandes jogos, pequenos jogos, salas de desporto, piscinas, pistas de atletismo,
especiais.)
Será realizada a análise individual das instalações desportivas que se considerarem estar
em condições de pertencerem ao parque desportivo do concelho, pelo que foi definido o
critério de inclusão que obedeceu ao seguinte:
- Instalações utilizadas pelo sector federado.
- Instalações utilizadas com regularidade por uma associação desportiva,
recreativa ou social, mesmo que fora do sector federado.
- Instalações utilizadas pela população, de uma forma indiferenciada, desde que
a sua manutenção seja assegurada por uma entidade (Câmara Municipal, Junta de
Freguesia, Associação).
Serão referenciadas todas as instalações desportivas num documento complementar em
suporte informático com formato Microsoft Power Point, em que será apontada a sua
localização, tipo de piso, existência de balneário, iluminação, qualidade da
acessibilidade, medidas da área de jogo e outras observações que se considerem
pertinentes.
Será realizada a análise de conjunto de todas as instalações existentes nas diversas
vertentes, como análise por instalação (tipo), por freguesia, por área.
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3.1 - Definições prévias
As instalações desportivas foram classificadas em relação à variável tipo, seguindo as
normas da Carta Desportiva Nacional.
Ir-se-á de seguida definir e analisar cada uma delas, assim como indicar os critérios que
serviram de base a esta classificação.
Assim ter-se-á:

3.1.1 - Tipo
Esta variável foi definida a partir das diferentes características das instalações
desportivas, tendo sido considerados seis grandes tipos: Grandes Jogos, Pequenos
Jogos, Salas de Desporto, Pistas de Atletismo, Piscinas e Especiais. Dentro de cada um
destes tipos foram também definidos os respectivos grupos. Ir-se-á analisar cada um
destes tipos e respectivos grupos:

-

Grandes Jogos

São as instalações desportivas descobertas que se destinam à prática do Futebol,
Hóquei em Campo e Râguebi.
o

1 – (> = 90x45) - são as instalações desportivas do tipo Grandes
Jogos cujo comprimento é maior ou igual que 90 metros e a largura é
maior ou igual a 45 metros.

o 2 - (> =90 e <45) ou (<90 e >= 45) – são as instalações desportivas
do tipo Grandes Jogos cujo comprimento é maior ou igual que 90
metros e a largura é menor que 45 metros ou cujo comprimento é
menor que 90 metros e a largura é maior ou igual que 45 metros.
o 3 - Outros
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-

Pequenos Jogos

São as instalações desportivas descobertas que se destinam à prática `do
Andebol, Badminton, Basquetebol, Boxe, Esgrima, Ginástica, halterofilismo,
Hóquei em Patins, Judo, Lutas amadoras, Patinagem, Ténis, Ténis de Mesa,
Voleibol, etc.
o 1 - >= (40x20) - são as instalações desportivas do tipo pequenos
Jogos cujo comprimento é maior ou igual que 40 metros e a largura é
maior ou igual que 20 metros.
o 2 - < (40x20) – são as instalações desportivas do tipo Pequenos Jogos
cujo comprimento é menor que 40 metros e a largura é menor que 20
metros.

-

Salas de Desporto

São as instalações desportivas cobertas que se destinam à prática do Andebol,
Badminton, Basquetebol, Boxe, Esgrima, Ginástica, halterofilismo, Hóquei em
Patins, Judo, Lutas amadoras, Patinagem, Ténis, Ténis de Mesa, Voleibol, etc.
o 1 - >= (40x20) – são as instalações desportivas do tipo Salas de
Desporto cujo comprimento é maior ou igual que 40 metros e a
largura é maior ou igual que 20 metros.
o 2 - < (40x20) e >= (30x18) – são as instalações desportivas do tipo
Salas de desporto cujo comprimento está compreendido entre 40
metros (exclusive) e 30 metros (inclusive) e a largura está
compreendida entre 20 metros (exclusive) e 18 metros (inclusive).
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o 3 - < (30x18) – são instalações desportivas do tipo Salas de Desporto
cujo comprimento é menor que 30 metros e a largura é menor que 18
metros.
o 4 Outras

-

Pistas de Atletismo

São as instalações desportivas do tipo ovalóide circunscritas por pistas que se
destinam à prática do Atletismo.
o 1 - Pistas com perímetro compreendido entre 400m e 402 metros e o
número de pistas compreendido entre 6 e 8.
o 2 – Outras

Piscinas

-

Piscinas Cobertas

São instalações desportivas rectangulares ou com outras configurações, cobertas
que se destinam à prática da natação
o 1 - (25x8x0,90) – as piscinas que têm comprimento igual a 25
metros, largura maior ou igual a que 8 metros e uma profundidade
estabilizada maior ou igual que 0,90 metros.
o 2 - (50x21x1,80) - as piscinas que têm comprimento igual a 50
metros, largura maior ou igual a que 21 metros e uma profundidade
estabilizada maior ou igual que 1,80 metros.
o 3 - Outras
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-

Piscinas Descobertas

São instalações desportivas rectangulares ou com outras configurações,
descobertas que se destinam à prática da natação
o 1 - (25x8x0,90) – as piscinas que têm comprimento igual a 25
metros, largura maior ou igual a que 8 metros e uma profundidade
estabilizada maior ou igual que 0,90 metros.
o 2 - (50x21x1,80) - as piscinas que têm comprimento igual a 50
metros, largura maior ou igual a que 21 metros e uma profundidade
estabilizada maior ou igual que 1,80 metros.
o 3 - Outras

-

Especiais

Todas as instalações desportivas que não pertencem aos tipos anteriormente
mencionados.
o 1 Aeródromos
o 2 Autódromos
o 3 Kartódromos
o 4 Parques de Campismo
o 5 Pistas de Ciclismo
o 6 Campos de Golfe
o 7 Hipódromos
o 8 Carreiras de Tiro
o 9 Campos de Tiro com Arco
o 10 Circuitos de Manutenção
o Outras

3.1.2 - Conservação:
Boa – Com aspecto agradável em todos os seus sectores
Razoável – A necessitar pequenas intervenções de conservação
Má – A necessitar intervenção urgente de conservação
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3.1.3 - Acessibilidade:
Boa – Acesso fácil e bem conservado
Razoável – Acesso fácil a necessitar intervenções de conservação
Mau – Acesso difícil e a necessitar intervenção urgente de conservação

3.1.4 - Complexo Desportivo – Conjunto de instalações de diferentes tipos, localizadas
no mesmo espaço.

3.1.5 - Instalação Desportiva – Recinto desportivo, mais os seus anexos funcionais
(arrecadações, Balneários, Bancadas, etc.)

3.1.6 - Recinto Desportivo – Área de prática desportiva.
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Parte II

1 - O Concelho de Vila Pouca de Aguiar: dados gerais
O Concelho é um dos catorze municípios do distrito de Vila Real e integra a AMAT
(Associação de Municípios do Alto Tâmega) em conjunto com Boticas, Chaves,
Montalegre, Ribeira de Pena e Valpaços.

Situa-se num vale extenso e muito fértil entre as Serras do Alvão e da Padrela. No lugar
de Campo de Jales encontra-se a primeira exploração romana de ouro a céu aberto.

A hidrologia, importante na Região do alto Tâmega, encontra-se também no concelho
de Vila pouca de Aguiar, provocada pela linha de fractura do Corgo, com as nascentes
de águas bicarbonatadas sódicas e alcalinas de Sabroso de Aguiar e Pedras Salgadas.
Tem uma área de 433Km2, com 18 freguesias, com uma área média de 27Km2e com
14.998 habitantes.
As freguesias mais populosas são: Vila Pouca de Aguiar, com 3.456 habitantes e Bornes
de Aguiar com 2.212 habitantes, sendo as menos populosas Parada de Monteiros com
101 habitantes e Santa Marta com 195 habitantes.

A maioria da população activa residente no concelho, 43,8% encontra-se no sector
terciário, seguida de 33,7% no secundário e 18,55% no primário.

O concelho tem ensino oficial até ao nível secundário, um Centro de Saúde com três
extensões e três farmácias.
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2 - Descrição geral das instalações desportivas

Em números absolutos as instalações desportivas são no total 55, distribuídas pelos
tipos e grupos que se seguem:

As instalações do tipo “Grandes Jogos” têm um número total de 38, sendo distribuídas
pelos três grupos da forma que se segue:
o 1
21
o 2

1

o 3

16

As instalações do tipo “Pequenos Jogos” têm um número total de 10, sendo
distribuídas pelos dois grupos da forma que se segue:
o 1

7

o 2

3

As instalações do tipo “Salas de Desporto” têm um número total de 4, sendo
distribuídas pelos dois grupos da forma que se segue:

o 1

2

o 3

2

As instalações do tipo “Piscinas Cobertas” têm um número total de 1 que está incluída
no “Grupo 3”
o 3

1
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As instalações do tipo “Piscinas Descobertas” têm um número total de 1 que está
incluída no “Grupo 3”

o 3

1

As instalações do tipo “Especiais” têm um número total de 1 que está incluída no
“Grupo 8”

o 8

1
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3 - Análise das instalações por tipo
Como indica o Gráfico 1 a maioria das instalações, 67%, é do tipo “Grandes Jogos”,
19% “Pequenos Jogos”, 8% “Salas de Desporto”, 4% “Piscinas” e 2% instalações do
tipo “Especiais”.

Gráfico 1 – Tipos de Instalação - Total
Total

4%

8%

2%
G. Jogos

19%

P. Jogos
S. Desporto
Piscinas
especiais

67%

As instalações do tipo “Grandes Jogos” quando analisadas por sector, como se pode
verificar no Gráfico 2, mostram que 42% está incluída no “Grupo 1”, nos “Grupo 2”
estão representados 3% e no “Grupo 3”, 55%.

Gráfico 2 – “Grandes Jogos” por grupo
Grandes Jogos

42%

55%

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

3%
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As instalações do tipo “Pequenos Jogos”, quando analisadas por grupo, como se pode
verificar no Gráfico 3 distribuem-se 70% pelo “Grupo 1”, instalações ao ar livre com
dimensões de 40mX20m e as do “Grupo 2”, as que apresentam pelo menos um dos
lados com medida inferior às apontadas anteriormente, com 30%.

Gráfico 3 – “Pequenos Jogos” por grupo
Pequenos Jogos

30%
Grupo 1
Grupo 2
70%

Quando analisadas as instalações do tipo “Salas de Desporto”, verificamos que estas
estão distribuídas em percentagens iguais pelos dois grupos, como está representado no
Gráfico 4.

Gráfico 4 – “Salas de Desporto” por grupo
Salas de Desporto

Grupo 1
50%

50%

Grupo 2

12

Município de Vila Pouca de Aguiar
Carta Desportiva
______________________________________________________________________
As instalações do tipo “Piscinas Cobertas” existem uma no “Grupo3”, como se pode
verificar no Gráfico 5.

Gráfico 5 – “Piscinas Cobertas” por grupo
Piscinas Cobertas

0%

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

100%

As instalações do tipo “Piscinas Descobertas” existem uma no “Grupo 1”, como se pode
verificar no Gráfico 6.

Gráfico 6 – “Piscinas Descobertas” por grupo
Piscinas Descobertas

0%

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

100%

Nas instalações do tipo “Especiais” apenas se registou uma no “Grupo 8”, como se pode
verificar no Gráfico 7.
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Gráfico 7 – “Especiais” por grupo
Especiais
Grupo 1
Grupo 2
0%

Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 6
Grupo 7
Grupo 8

100%

Grupo 9
Grupo 10
Outras
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4 - Análise das instalações por freguesia
Em termos globais as freguesias de Santa Marta e Lixa do Alvão não tem qualquer tipo
de instalação desportiva, como se pode verificar no Gráfico 8.
As instalações do tipo “Grandes Jogos” estão representadas em todas as freguesias com
excepção das de Santa Marta e Lixa do Alvão que como se verificou anteriormente não
possuem qualquer tipo de instalação desportiva.
Instalações do tipo “Pequenos Jogos”, encontram-se nas freguesias de Alfarela de Jales,
Bornes de Aguiar, Telões, Tresminas, Vila Pouca de Aguiar, Vreia de Jales e Sabroso
de Aguiar.
As restantes categorias, “Salas de Desporto”, Piscinas” e “Especiais”, apenas se
encontram na sede de concelho.

Gráfico 8 – Instalações por freguesia Global
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As instalações da categoria de “Grandes Jogos” estão distribuídas pelos respectivos
grupos da forma que se segue como se pode verificar pelo Gráfico 9.
O “Grupo 1”, estando representado em onze freguesias, com 21 instalações, destacandose a de Tresminas que tem cinco neste grupo.
O “Grupo 2” apenas está representado em uma instalação, a de Alfarela de Jales.
O “Grupo 3” está representado em nove freguesias. De salientar que nenhuma das
freguesias tem instalações deste tipo em todos os grupos.
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Gráfico 9 - “Grande Jogo” por freguesia
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As instalações do Tipo “Pequenos Jogos” estão divididas por sete freguesias, tendo o
“Grupo 1” seis instalações, nas freguesias de Tresminas e Vila Pouca de Aguiar, com
duas, Telões, Vreia de Jales e Sabroso de Aguiar, todas apenas com uma. No “Grupo 2”
temos três instalações, nas freguesias de Alfarela de Jales, Bornes de Aguiar e Vila
Pouca de Aguiar com uma cada, como se pode verificar no Gráfico 10.
De salientar que na freguesia da sede do concelho existem uma em cada grupo.

Gráfico 10 - “Pequeno Jogo” por freguesia
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As instalações das categorias “Salas de Desporto”, “Piscinas” e “Especiais” apenas se
encontram na freguesia sede do concelho, estando distribuídas quatro pela primeira
categoria, duas pela segunda e uma pela terceira, como se pode verificar pelo gráfico
11.

Gráfico 11 – “Salas de Desporto”, “Piscinas”, “Especiais” por freguesia
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5 - Análise geral da componente área das instalações

5.1 - Grandes Jogos
A área de jogo, no que se refere aos “Grandes Jogos” é, em termos absolutos, igual a
169.905m2, sendo destes, 99.698m2 no “Grupo 1”, 3.760m2 no “Grupo 2” e 51.718m2
no “Grupo 3”, como se pode verificar nos Gráfico 12.
De realçar que a freguesia de Tresminas é a que apresenta maior área deste tipo de
instalação, no “Grupo 1” com 18.643m2 e que apenas cinco freguesias apresentam este
tipo de instalação em mais do que um “Grupo”.

Gráfico 12 –“Grandes jogos” por grupo/área
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5.2 - Pequenos Jogos
Em termos absolutos as instalações do tipo “Pequenos Jogos” apresentam uma área total
de 5.334m2, sendo que 4.800m2 são no “Grupo 1” e 1.534m2 no “Grupo 2”.
De realçar que apenas sete freguesias têm instalações deste tipo. A freguesia de
Tresminas é a que apresenta a maior área, 1600m2, que correspondem a dois
polivalentes clássicos de 40x20 e a freguesia da sede tem instalações deste tipo nos dois
grupos.

18

Município de Vila Pouca de Aguiar
Carta Desportiva
______________________________________________________________________

Gráfico 13 – “Pequenos jogos” por grupo/área
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5.3 - Salas de desporto
As salas de desporto têm em valor absoluto 2.344m2, estando concentradas na sede do
concelho, como se pode verificar no Gráfico 14.

5.4 – Piscinas
As piscinas apresentam em termos absolutos 209m2, se excluirmos a piscina descoberta
uma vez que o seu desenho não aconselha que seja medida da mesma forma que as
restantes instalações. Também as instalações desta tipologia se encontram concentradas
na sede do concelho como se pode verificar pelo gráfico 14.
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Gráfico 14 – “Salas de Desporto” “Piscinas” por grupo/área
2500

2344

2000
1500

S.Desporto

1000

Piscinas

500

209

Al

fa Af
r
o
Bo ela ns
rn de im
es
J
de ale
Ag s
u
Br iar
ag
G
ou Ca ad
p
vã
e o
e s l ud
os
Pa L d a
S
i
x
ra
da a d erra
de o A
M lvã
on o
t
P e e i ro
ns s
Sa a
nt lve
s
a
M
ar
So ta
ut
el
Te o
Tr lõe
es
Vi
s
m
la
in
Po
a
uc Va s
a
lo
Vr d e ura
ei
a Agu
d
i
Vr e B ar
o
Sa ei
r
br a d nes
os e
J
o
de ale
Ag s
ui
ar

0

5.5 – Especiais
A característica desta instalação, que se encontra na sede do concelho, um Campo de
Tiro, também não foi medida a sua área dada a situação particular da mesma.
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6 - Análise por Freguesia
6.1 – Afonsim
A freguesia de Afonsim tem dois campos com 6.172m2 de área total, sendo do tipo
“Grandes Jogos” e os dois no “Grupo3”.
Os campos estão localizados na sede da freguesia e em Trandeiras.

O campo de Afonsim tem de área 3.772m, o piso é em terra tem mau acesso e
está em muito mau estado, o que indica que não é usado com frequência. Tem
balneários em tosco e as balizas estão em mau estado, podendo ser perigosas.
O campo de Trandeiras tem uma área de 2.400m2, o piso em terra e mau
acesso, estando muito longe da povoação.

6.2 – Alfarela de Jales
A freguesia de Alfarela de Jales tem uma área total de instalações desportivas,
14.126m2, sendo divididos por um Campo de “Pequenos Jogos” do “Grupo 2” e três de
“Grandes Jogos”, sendo dois do “Grupo 1” e um do “Grupo 2”.
O campo de Alfarela de Jales tem de área 4.606m2, o piso é de terra, o acesso é
bom, uma vez que se encontra ao lado da estrada, mas demonstra ser pouco
utilizado.
O polidesportivo de Alfarela de Jales, tem 630m2 de área, o piso é em betão
poroso, tem boa acessibilidade. O campo tem tabelas de basquetebol que estão
totalmente danificadas.
O campo de Cidadelhe de Jales, tem 5.130m2, o piso em terra o acesso bom,
mas apresenta indícios evidentes de não ser utilizado.
O campo de Reboredo, tem 3.760m2, o piso é em terra, encontra-se em mau
estado sendo atravessado por um caminho.

6.3 – Bornes de Aguiar
A freguesia de Bornes de Aguiar tem uma área total de instalações desportivas de
17.203m2, sendo distribuídas por nos “Grandes Jogos” por um campo no “Grupo 1”,
dois no “Grupo 2” e um no “Grupo 3”. Nos “Pequenos Jogos” um campo no “Grupo 2”.
O campo de Lagoa tem a área de 4.183m2, o piso em terra e mau acesso.
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O campo de Pedras Salgadas, conhecido como o Estádio da Portelinha, tem
6.700m2, o piso é em terra, tem iluminação, bancadas cobertas, bom acesso.
Tem balneários encontrando-se em construção novos.
O Polidesportivo de Pedras Salgadas, tem 684m2, piso em betão poroso, boa
acessibilidade e iluminação. Ao lado do polivalente existem duas tabelas de
basquetebol onde é possível realizar jogos reduzidos.
O campo de Valugas, tem 2.500m2 de área e está completamente ao abandono.
O campo de Vila Meã tem 3.136m2 o piso em terra, o acesso é muito mau e está
em mau estado.

6.4 – Bragado
A freguesia do Bragado tem 13.347m2 de área de instalações desportivas, todas na
categoria de “Grandes Jogos”, sendo uma pertencente ao “Grupo 1” e duas ao “Grupo
2”.
O campo do Bragado tem 4.806m2 piso em terra está situado junto à estrada,
pelo que a sua acessibilidade é boa mas está muito próximo das pedreiras. No
presente serve de estaleiro de obras.
O campo de Carrazedo da Cabugueira tem 4.089m2 o piso em terra, mau
acesso.
O campo de Vilela da Cabugueira tem 4.452m2 o piso em terra e mau acesso.

6.5 – Capeludos
A freguesia de Capeludos tem uma área total de instalações desportivas de 6.284m2,
sendo distribuídos por dois campos de tipo “Grandes Jogos” do “Grupo 2”.
O campo de Capeludos com 2.500m2 e que se encontra abandonado.
O campo de Freixeda com 3.784m2 o piso em terra e a acessibilidade má.

6.6 – Gouvães da Serra
A freguesia de Gouvães da Serra tem um campo do tipo “Grandes Jogos” do “Grupo
3” com 2.500m2.
O campo de Gouvães da Serra tem uma área de 2.500m2 e está abandonado.
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6.7 – Lixa do Alvão
A freguesia de Lixa do Alvão tem uma área total de instalações desportivas de 8.354m2
estando as duas no tipo “Grandes Jogos” e as duas também no “Grupo 2”.
O campo de Lixa do Alvão com 4.674m2 piso em terra e muito mau acesso.
O campo de Paredes do Alvão com 3.680m2 com piso em terra e mau acesso.

6.8 – Parada de Monteiros
A freguesia de Parada de Monteiros tem um campo do tipo “Grandes Jogos” no
“Grupo 2”, com 3.290m2.
O campo de Parada de Monteiros tem uma área de 3.290m2 piso em terra e está muito
longe da povoação com mau acesso.

6.9 – Pensalves
A freguesia de Pensalves tem um campo do tipo “Grandes Jogos” no “Grupo 2” com
4.488m2.
O campo de Cabanes tem uma área de 4.488m2, piso em terra, bom a cesso e
balneários.

6.10 – Santa Marta
A freguesia de Santa Marta não tem qualquer instalação desportiva.

6.11 – Soutelo
A freguesia de Soutelo não tem instalações desportivas.

6.12 – Telões
A freguesia de Telões tem uma área total de instalações desportivas de 13.972m2
estando divididas por três do tipo “Grandes Jogos” uma em cada grupo e uma na
categoria de “Pequenos Jogos” do “Grupo 1”.
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O campo de Telões/Ferreirinho com 6.390m2 com piso em terra e bom acesso e
balneários.
O polidesportivo de Telões/Ferreirinho com 800m2, piso em betão poroso,
balizas, tabelas de basquetebol e rede de ténis. Utiliza os balneários em comum
com o campo de futebol.
O campo de Soutelinho com 3.772m2 com piso em terra e muito mau acesso.
O campo de Souto com 3.010m2 piso em terra e bom acesso.
O campo de Telões que tem piso em terra e muito bom acesso mas que foi
ocupado numa parte significativa por uma habitação.

6.13 – Tresminas
A freguesia de Tresminas tem uma área total de instalações desportivas de 26.025m2.
Cinco estão na categoria de “Grandes Campos”, sendo três do “Grupo 1” , uma do
“Grupo 2” e outra do “Grupo 3”. Tem ainda duas na categoria de “Pequenos Jogos”, as
duas do “Grupo 1”.
O campo de Tresminas tem 4.500m2, piso em terra, iluminação, vedação e
balneários. Este campo também é utilizado pela povoação de Vales e granja.
O polivalente de Tresminas tem 800m2 piso em betão poroso e utiliza os
balneários em que também servem o campo de futebol. As balizas estão
colocadas dentro da área de jogo sendo necessário recuar estas cerca de 10cm
para que se possam realizar jogos oficiais. As balizas estão soltas o que
representa um perigo grande. Existem tabelas de basquetebol e postes de
voleibol que estão na rua a deteriorar-se quando seria possível armazená-las nos
balneários que são juntos ao polivalente.
O campo de Filhagosa tem 5.162m2 o piso em terra e apesar de ter boa
acessibilidade, uma vez que está ao lado da estrada, é muito longe da povoação.
O campo de Revel tem 4.067m2 o piso em terra e encontra-se como o anterior ao
lado da estrada mas longe da povoação.
O campo de Vales tem 4.914m2 o piso de terra, o acesso razoável mas encontrase em mau estado.
O campo de Vilarelho tem 5.782m2 piso em terra, iluminação, balneários e bom
acesso. Na altura em que foi visitado encontrava-se em obras.
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O polidesportivo de Vilarelho tem 800m2 de área, piso em betão poroso,
iluminação utiliza os balneários do campo de futebol. As balizas estão soltas
apresentando perigo e tem postes e rede de ténis que estão no chão e na rua a
deteriorar-se quando podia ser guardados nos balneários.

6.14 – Valoura
A freguesia de Valoura tem uma área de 4.550m2 correspondente a um campo do tipo
de “Grandes Jogos” do “Grupo 1”.
O campo de Vila do Conde de Aguiar tem 4.550m2 o piso em terra e o acesso
razoável.

6.15 – Vila Pouca de Aguiar
A freguesia de Vila Pouca de Aguiar tem um total de 22.232,35m2 de área de
instalações desportivas. Estão divididas entre quatro tipos.
Do tipo “Grandes Jogos” temos três instalações, sendo duas do “Grupo 1” e uma do
“Grupo 2”. Do tipo “Pequenos Jogos” temos três instalações, sendo duas do “Grupo 1”
e uma do “Grupo 2”. Do tipo salas de Desporto temos quatro instalações, sendo uma do
“Grupo 1” e três do “Grupo 3”. Do tipo piscinas duas, sendo uma coberta do “Grupo 3”
e outra descoberta do “Grupo 3”.
O campo de Cidadelhe tem 4.140m2 de área, piso em terra, tem balneários com
água e luz eléctrica. Está longe da povoação mas está colocado ao lado de um
parque infantil e de um parque de merendas. Anexo ao campo fica ainda um
campo de tiro com armas de caça.
O campo 1º de Maio em Vila Pouca de Aguiar, tem uma área de 6.272m2 o
piso em relva natural, iluminação, bancadas e balneário.
O campo de Treinos de Vila Pouca de Aguiar tem uma área de 5.795m2 o piso
em terra iluminação e balneários.
O Pavilhão Municipal (Dr. Francisco Gomes da Costa) tem uma área de
1.344m2, piso de madeira, tabelas de basquetebol telescópicas, 6 tabelas de
basquetebol de treino, 3 fixas e 3 móveis, 2 balizas de andebol, bancada,
marcador electrónico e iluminação. Tem um complexo de 6 balneários
completos. Gabinete de apoio médico, sala de trabalho para técnicos, dois
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gabinetes para professores, bar e casas de banho públicas. Tem ainda um espaço
que permite o aquecimento e que se encontra numa antecâmara de acesso ao
recinto de jogo.
Tem também no edifício outros espaços desportivos que serão objecto de análise
separada.
A Sala de Musculação, que se encontra no edifício do pavilhão municipal tem
200m2 e aparelhos para os exercícios necessários.
A Sala de Aeróbica, também no edifício do pavilhão municipal com 52m2.
O Pavilhão dos Bombeiros com 800m2 com o piso em cimento, bancadas,
balneários e iluminação. Tem 2 balizas de andebol, 2 tabelas de basquetebol
inutilizadas e 2 balizas de hóquei em patins.
O Polidesportivo de Vila Pouca de Aguiar tem 800m2 o piso em betão poroso.
Encontra-se muito degradado com as balizas perigosas assim como a
vedação.
O polidesportivo da Escola E,B 2/3 de Vila Pouca de Aguiar, tem 2.400m2 de
área e o piso em alcatrão.
O agorospace tem 220,35m2 de área piso em relva sintética. É um espaço
actualizado, tendo diversas valências desportivas e lúdicas para jogos pré
desportivos.
A piscina Coberta de Vila Pouca de Aguiar tem uma área total de 209m2
divididos por duas cubas, uma com 170m2 e outra com 39m2. Tem balneários
gabinete para técnicos arrecadação e sala de máquinas. É uma estrutura moderna
e funcional com o equipamento necessário para a prática da natação.
A piscina descoberta é um espaço grande composto por duas cubas de formas
circulares. O espaço envolvente é relvado e agradável. Tem um jardim infantil
com aparelhos a necessitar reparação que se podem tornar perigosos, assim
como o muro de separação que apresenta esquinas vivas, que também
apresentam um grau de perigosidade elevado.

6.16 – Vreia de Bornes
A freguesia de Vreia de Bornes uma instalação com 2.680m2 do tipo “Grandes Jogos”
do “Grupo 1”.
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O campo de Barbadães tem uma área com 2.680m2 com o piso em terra e mau
acesso.

6.17 – Vreia de Jales
A freguesia de Vreia de Jales tem uma área total de instalações desportivas de
11.790m2. Está distribuída por quatro instalações, sendo três do tipo “Grandes Jogos”,
uma do “Grupo 1” e duas do “Grupo 3”. A restante é do tipo “Pequenos Jogos” do
“Grupo 1”.
O campo de Barrela tem 3.040m2 piso em terra e um acesso muito mau e longe
da povoação.
O campo de Campo de Jales tem 4.750m2 o piso em terra, iluminação e
balneários. Está situado no centro da povoação e em bom estado.
O Polidesportivo de Campo de Jales tem 800m2 de área, o piso em cimento
iluminação e está muito bem colocado, no centro da povoação e ao lado da
escola básica. Tem balizas e tabelas de basquetebol.
O Campo de Quinta de Jales, com 3.864m2 o piso em terra e em mau estado de
conservação.
O Campo de Raiz do Monte, com 4.590m2 o piso em terra e em mau estado de
conservação.
O campo de Vreia de Jales tem 3.200m2 o piso em terra e o acesso mau e longe
da aldeia.

6.18 – Sabroso de Aguiar
A freguesia de Sabroso de Aguiar tem uma área total de instalações desportivas de
7.000m2 divididas por uma do tipo “Grandes Jogos” do “Grupo 1” e outra do tipo
“Pequenos Jogos” do “Grupo 1”.
O campo de Sabroso de Aguiar tem 6.200m2 o piso em terra, iluminação,
bancadas, balneários e casas de banho públicas. O acesso é bom.
O Polidesportivo de Sabroso de Aguiar tem 800m2 de área, o piso em cimento,
iluminação, balneários, bom acesso e localização. Tem duas balizas que não
estão fixas o que se pode tornar perigoso e tem duas tabelas de basquetebol
móveis.
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7 – Análise do Associativismo
Quadro 1 – Associações do Concelho de Vila Pouca de Aguiar
Freguesia

Associação

Bornes de Aguiar

Associação Pedras D’Água

Bornes de Aguiar

Associação Cultural e Desportiva de Vila
Meã

Bornes de Aguiar

ACREPES

-

Associação

Cultural

Recreativa Estudantil de Pedras Salgadas
Bornes de Aguiar

Juventude de Pedras Salgadas

Sabroso de Aguiar

Sabroso Sport Clube

Telões

Associação Vale de Aguiar

Telões

Associação Cultural e Recreativa de Souto
e Outeiro

Tresminas

Grupo Desportivo e Cultural de Vilarelho

Tresminas

Asssociação

Desportiva,

Cultural,

Recreativa e Social da Freguesia de
Tresminas
Vila Pouca de Aguiar

ACAR – Associação Cultural Assistencial
e

Recreativa

dos

Trabalhadores

da

Câmara Municipal de Vila Pouca de
Aguiar
Vila Pouca de Aguiar

Moto Clube do Corgo

Vila Pouca de Aguiar

CTM
Centro de Treinos Municipal

Vila Pouca de Aguiar

Sport Clube de Vila Pouca de Aguiar

Vila Pouca de Aguiar

ABV de Vila Pouca de Aguiar

Vila Pouca de Aguiar

Associação de Taekwondo de Vila Pouca
de Aguiar

Vreia de Jales

Associação

Cultural

e

Recreativa

“Tourencius dos Xudreiros”
Vreia de Jales

Associação

Desportiva

Recreativa

e

Cultural de Campo de Jales
Vreia de Jales

Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural de Raiz
do Monte
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Como se pode verificar no Quadro 1 existem, registadas no Concelho de Vila Pouca de
Aguiar 18 associações com carácter desportivo. Das dezassete freguesias existem
associações desportivas, ou onde de alguma forma se organizam manifestações
desportivas, em seis. Nas freguesias de Bornes de Aguiar e Vila Pouca de Aguiar é onde
se encontram o maior número destas associações com quatro na primeira e cinco na
segunda. Estas duas freguesias são precisamente as mais populosas, sendo Vila Pouca
de Aguiar a sede de Concelho o que justifica esta situação.
 A Associação Pedras d’Água tem actividade regular federada na Associação
de Futebol de Vila Real no escalão de Juniores, no campeonato distrital e no
Futsal, também no campeonato distrital. Ambas no sexo masculino. Tem ainda
actividade federada na modalidade de Andebol no escalão de Iniciados
masculinos.
 A Associação Cultural e Desportiva de Vila Meã apenas tem actividade
pontual.
 A Associação Cultural Recreativa Estudantil de Pedras Salgadas apenas tem
actividade pontual.
 O Juventude de Pedras Salgadas tem actividade federada masculina nos
campeonatos da Associação de Futebol de Vila Real, nos escalões de: Escolas,
Infantis, Iniciados e Juvenis. No escalão sénior disputa na presente época o
campeonato masculino da mesma Associação na Divisão de Honra.
 O Sabroso Sport Clube tem duas equipas masculinas a disputar os
campeonatos da Associação de Futebol de Vila Real. Uma de Juvenis e outra de
seniores que está na Divisão de Honra.
 A Associação Vale de Aguiar tem uma equipa de seniores masculinos de
Basquetebol em cadeira de rodas federada e uma equipa Futsal feminino sénior,
também federada.
 A Associação Cultural e Recreativa de Souto e Outeiro, apenas tem
actividade pontual.
 O Grupo Desportivo e Cultural de Vilarelho tem actividade federada nos
campeonatos da Associação de Futebol de Vila Real, com uma equipa de Futsal
feminina do escalão sénior. Também em masculinos em Escolas, Infantis e
Iniciados.
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 A Associação Desportiva, Cultural, Recreativa e Social da Freguesia de
Tresminas, tem actividade federada nos campeonatos da Associação de Futebol
de Vila Real na variante de Futsal feminino sénior e de futebol no escalão Sénior
masculino que disputa o campeonato da 1ª Divisão da AFVR.
 A Associação Cultural Assistencial e Recreativa dos Trabalhadores da
Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, apenas tem actividade pontual.
 O Moto Clube do Corgo, apenas tem actividade pontual na área do
motociclismo.
 O Centro de Treinos Municipal, tem actividade federada no Basquetebol com
diversas equipas. Em Minis – B com uma equipa masculina e outra feminina.
Ainda em Minis – A com uma equipa mista. Em Iniciados com uma equipa
masculina e outra feminina. Em cadetes com uma equipa masculina e outra
feminina. Duas equipas de Juniores masculinos, A e B. Uma equipa feminina.
Em Seniores femininos no Campeonato Nacional da II Divisão da Zona Norte e
em masculinos com uma equipa na II Divisão Nacional B e outra na Próliga.
 O Sport Clube de Vila Pouca de Aguiar, tem actividade no futebol masculino
da Associação de Futebol de Vila Real nos escalões de Escolas, Infantis,
Juvenis, Juniores e Seniores, onde disputa o campeonato da Divisão de Honra.
 A Associação dos Bombeiros Voluntários de Vila Pouca de Aguiar, tem uma
equipa de Futsal sénior feminino, que disputa os campeonatos da Associação de
Futebol de Vila Real.
 A Associação de Taekwondo de Vila Pouca de Aguiar, desenvolve o ensino
da modalidade e participa em campeonatos federados.
 A Associação Cultural e Recreativa “Tourencius e Xundreiros”, apenas tem
actividade pontual.
 A Associação Desportiva Recreativa e Cultural de Campo de Jales tem
actividade federada nos campeonatos da Associação de Futebol de Vila Real nos
escalões masculinas de Juvenis e Seniores estando esta última equipa a disputar
o campeonato regional da 1ª Divisão.
 O Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural de Raiz do Monte, apenas tem
actividade pontual.
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Parte III

1 – Análise critica e proposta futura

1.1 – Instalações
As instalações desportivas do Concelho de Vila Pouca de Aguiar apresentam um índice
de construção desportivo 10,7m2/hab., o que é naturalmente excessivo uma vez que
índice ideal apontado é de 4m2/hab. No entanto como a maioria destas instalações
construídas após o 25 de Abril de 1974 e logo sem obedecerem a uma planificação
rigorosa e por outro lado como a maioria se trata de campos de “Grandes Jogos” o que
inflaciona a área de construção, torna este dado enganador. Por outro lado com a
evolução demográfica que provocou a desertificação da maioria das aldeias, muitos
destes campos estão muito degradados ou mesmo abandonados, o que lhes retira
qualquer utilidade. Assim como poderemos verificar no capítulo que aborda as
instalações de “Grandes Jogos” dos 37 campos existentes propõe-se a manutenção de
apenas 11.
O Concelho no que respeita às instalações desportivas encontra-se bem dimensionado
havendo instalações de qualidade e diversidade o que permite um desenvolvimento
desportivo harmonioso.

1.1.1 – Grandes Jogos
As instalações do tipo “Grandes Jogos” são actualmente 37, quando contabilizados
todos. No entanto dadas as actuais condicionantes sócio demográficas somos de opinião
que apenas devem ser aproveitadas e mantidas 11.
São as seguintes, que se apresentam no quadro 2 e onde se apresenta o tipo de
intervenção a seguir.

Quadro 2 – Instalações tipo “Grandes Jogos” a manter
Campo

Intervenção

Justificação

Campo da Portelinha

Manutenção regular

A disputar campeonatos Futebol 11

Pedras Salgadas

federados da AFVR

Prática
Seniores
Juniores
Juvenis
Escolas
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Campo 1º de Maio

Manutenção regular

Vila Pouca de Aguiar

A disputar campeonatos Futebol de 11
federados da AFVR

Seniores
Juvenis
Infantis
Escolas

Campo de Treinos

Manutenção do regular Treinos do Sport Clube Futebol de 11

Vila Pouca de Aguiar
Campo da Jales

de Vila Pouca
Manutenção regular

A disputar campeonatos Futebol de 11
federados da AFVR

Juvenis
Seniores

Ferreirinho

Manutenção regular

Utilizado

pela Futebol de 11

Associação

Vale

de

Aguiar
Vilarelho

Manutenção regular

A disputar campeonatos Futebol de 11
federados da AFVR

Escolas
Juvenis

Tresminas

Manutenção regular

Utilizado

pela Futebol de 11

Associação
Rec.

Desp.Cult.

e

Social

da

Freguesia de Tresminas
Vila Meã

Manutenção regular

Utilizado

pela Futebol de 11

Associação Cul. e Desp.
de Vila Meã
Raiz do Monte

Manutenção regular

Utilizado

pelo

Grupo Futebol 11

Desp. Rec. E Cult. De
Raiz do Monte
Souto

Manutenção regular

Utilizado

pela Futebol de 11

Associação Cult. e Rec.
De Souto e Outeiro
Sabroso

Manutenção regular

Utilizado pelo Sabroso Futebol 11
Sport Clube

Como se pode verificar no Quadro 2 apenas se propõe a manutenção dos campos que
são utilizados no sector federado ou que de alguma forma são utilizados por alguma
associação desportiva, tendo assim uma garantia mínima da sua manutenção.
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1.1.2 – Pequenos Jogos
Os campos do tipo “Pequenos Jogos” existentes no concelho de Vila Pouca de Aguiar
são 10.
Deverá ser realizada intervenção com carácter de urgência nos seguintes campos:
Alfarela – Arranjo das tabelas de basquetebol.
Telões – Reparação da rede de ténis e armazenagem da mesma quando não utilizada.
Tresminas – Fixação das balizas que estão em perigo eminente. Armazenamento da
rede de voleibol e tabelas de basquetebol. Recuo das balizas.
Vilarelho – Armazenamento da rede de ténis quando não utilizada.
Vila Pouca de Aguiar – Manutenção geral dadas as condições de avançada degradação
geral.

1.1.3 – Salas de Desporto
As salas de desporto estão na generalidade em boas condições devendo apenas existir
intervenção ao nível da manutenção no Pavilhão dos Bombeiros.

1.1.4 – Piscinas
A piscina coberta não apresenta qualquer problema, devendo o parque infantil existente
na piscina descoberta ser reparado no que diz respeito aos aparelhos e alterar a
separação do parque que actualmente é em granito com esquinas vivas o que pode ser
perigoso para a utilização por parte de crianças.

1.1.5 – Especiais
As instalações do tipo “Especiais” dependem da utilização que se lhes quiser imprimir.
No caso do campo de tiro de Cidadelhe deverá, caso se opte pela sua continuidade,
realizada a sua manutenção.
Uma vez que grande parte da população do concelho tem uma idade avançada somos de
opinião que devem ser implantados nos locais mais centrais das povoações mobiliário
urbano próprio para a execução de exercício para as pessoas da 3ª idade, como o
exemplo da Figura 1.

33

Município de Vila Pouca de Aguiar
Carta Desportiva
______________________________________________________________________
Figura 1 – Aparelhos de actividade física para a 3ª idade

1.2 - Prática Desportiva
Como se pode verificar a prática desportiva federada no concelho de Vila Pouca de
Aguiar está concentrada no futebol, nas variantes de Futebol de 11 e Futsal.
O futebol pela sua popularidade e facilidade de prática, uma vez que as condições
físicas existem, deve ser uma aposta continuada no concelho.
No entanto a prática deve privilegiar sempre os escalões mais novos.

O Basquetebol que se pratica no CTM e com um desenvolvimento muito apreciável,
uma vez que estão todos os escalões representados e nos dois sexos, é uma modalidade
exemplar quer pela sua organização quer pela sua divulgação.

O Andebol pratica-se apenas no escalão de Iniciados e fora da sede do concelho, em
Pedras Salgadas, o que sendo positivo uma vez que possibilita aos jovens dessa
localidade a prática da modalidade, deverá ser desenvolvida tanbém na sede do
concelho para que possa ser possível a um maior número de jovens praticar mais uma
modalidade colectiva. Somos de opinião que o andebol poderia ser desenvolvido no
CTM, de forma a aproveitar o trabalho já desenvolvido no desenvolvimento do
basquetebol. Para que exista uma sã rivalidade, que é importante para o lançamento de
uma nova prática na sede do concelho, deverá começar pelo mesmo escalão que se
pratica na Associação Pedras d’Água, os iniciados masculinos, alargando-se aos
restantes escalões nos anos seguintes.
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O Taekwondo é uma modalidade de combate com muita popularidade que deve ser
mantida e se possível ainda mais desenvolvida.

A natação que se pratica na piscina municipal através das Escolas de Natação da
Câmara Municipal deve ter um maior alcance em termos de prática federada pelo que se
sugere a criação de um Clube de Natação com a finalidade de desenvolver a modalidade
de competição em todos os escalões e ambos os sexos, podendo assim rentabilizar a
piscina municipal.

Dos dez polidesportivos existentes no concelho, localizados em sete freguesias, verificase que em três delas não existe qualquer actividade regular, em Alfarela de Jales, Vreia
de Jales (Campo de Jales) e Sabroso.
Será importante a dinamização de modalidades como o Futsal e o Basquetebol, uma vez
que já existem as modalidades no concelho e desta forma rentabilizam-se as instalações
existentes.
No caso de Alfarela de Jales, como não existe clube será importante a dinamização de
um clube para que possa desenvolver uma das modalidades. Nos casos de Campo de
Jales e Sabroso uma vez que existem clubes será de dinamizar as modalidades em
conjunto com eles.

Como o concelho tem uma percentagem considerável de população idosa pensamos ser
importante a dinamização da actividade física para eles direccionada. A colocação, nos
largos mais utilizados nas povoações, de mobiliário urbano específico para a 3ª idade,
como o que foi sugerido anteriormente, é uma das vias aconselhadas. A prática da
natação e outras actividades aquáticas, para os mais velhos, deve ser dinamizada dado a
sua importância em termos de qualidade de vida e prevenção da saúde.

A prática dos Jogos Tradicionais é outra actividade importante e com grande aceitação
por parte dos mais velhos que pode ser dinamizada pelas juntas de freguesia.
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2 – Proposta futura por freguesia

2.1 – Afonsim
As instalações desportivas existem na freguesia são dois campos de “Grandes Jogos”,
um na sede e outro em Tandeiras e que se encontram em mau estado e com mau acesso,
pelo que será de desactivar os mesmos.

2.2 – Alfarela de Jales
Na freguesia de Alfarela de Jales deverá apenas ser mantido o Polidesportivo existente
na sede da freguesia, devendo ser reparadas as tabelas de basquetebol e o campo ser
alargado de maneira a ter as medidas oficiais.
Os campos de “Grandes Jogos” existentes em Cidadelhe e Reboredo estão já
abandonados, estando o da sede da freguesia a caminhar rapidamente para a mesma
situação, pelo que devem ser desactivados podendo a prática concentrar-se no
polidesportivo de Alfarela de Jales.

2.3 – Bornes de Aguiar
Na freguesia de Bornes de Aguiar o Campo da Portelinha, em Pedras Salgadas é uma
instalação com óptimas condições onde existe prática federada.
O Polidesportivo de Pedras Salgadas deve ser alargado para as medidas oficiais para
que seja possível desenvolver a actividade desportiva já existente.
Os campos de Lagoa, Valugas estão em péssimo estado que denota ausência de
utilização, pelo que devem ser desactivados.
O campo de Vila Meã tem mau acesso e necessita de manutenção. Deve ser mantido
uma vez que existe na povoação uma Associação Desportiva que o pode dinamizar.

2.4 – Bragado
Os campos existentes na freguesia do Bragado, na sede, em Carazedo da Cabugueira e
Vilela da Cabugueira, estão em mau estado pelo que devem ser desactivados.

2.5 – Capeludos
A freguesia de Capeludos tem dois campos de “Grandes Jogos”, um na sede da
freguesia já abandonado e outro em Freixeda em mau estado, pelo que somos de opinião
que devem ser desactivados.
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2.6 – Gouvães da Serra
Na freguesia de Gouvães da Serra existe um campo na sede que já se encontra
abandonado e que naturalmente deve ser desactivado.

2.7 – Lixa do Alvão
Na freguesia de Lixa do Alvão existem dois campos de “Grandes Jogos” em muito mau
estado, os de Lixa do Alvão e Parada do Alvão, que devem ser desactivados.

2.8 – Parada de Monteiros
O campo existente na freguesia está já abandonado pelo que deve ser desactivado.

2.9 – Pensalves
O campo existente em Pensalves apesar de estar em razoáveis condições não justifica,
quanto a nós, a sua manutenção. Não existe qualquer clube que o possa dinamizar pelo
que dentro de um período curto será abandonado, pelo que deve ser desactivado.

2.10 – Santa Marta
Na freguesia de Santa Marta não existe qualquer instalação desportiva nem se justifica
que exista.

2.11 – Soutelo
Na freguesia de Soutelo não existe qualquer instalação desportiva nem se justifica que
exista.

2.12 – Telões
Na freguesia de Telões existem diversas instalações desportivas, das quais se justifica a
sua manutenção. O campo de “Grandes Jogos” de Ferreirinha que é utilizado pela
Associação de Vale de Aguiar e está em boas condições. O campo de “Grandes Jogos”
de Souto, que pode ser dinamizado pela Associação Cultural e Recreativa de Souto
Outeiro. O polidesportivo da Ferreirinha no qual deve ser realizada a sua manutenção,
no que se refere às tabelas de basquetebol e onde as redes de ténis devem ser guardadas
sempre que não estiverem a ser utilizadas, para evitar a sua danificação.
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Os campos de “Grandes Jogos” de Telões e Soutelinho estão abandonados pelo que
devem ser desactivados.

2.13 – Tresminas
Na freguesia de Tresminas existem dois campos de “Grandes Jogos” que devem ser
mantidos, o de Tresminas que é utilizado pela Associação Desportiva, Cultural
Recreativa e Social da Freguesia de Tresminas e o de Vilarelho que é utilizado pelo
Grupo Desportivo de Vilarelho.
Junto a estes dois campos existem dois polidesportivos onde deve ser mais cuidadosa a
sua manutenção. Em ambos o equipamento está ao ar livre o que acelera a sua
degradação, o que não se justifica uma vez que existe local de arrecadação. No de
Tresminas é necessário fixar as balizas que estão soltas tornando-se perigosas. Ainda
nesta instalação é necessário rectificar as balizas uma vez que o varão que sustenta as
redes impede que ela esteja colocada regularmente.
Os campos de “Grandes Jogos” de Filhagosa, Revel e Vales que se encontram muito
mal estimados devem ser desactivados.

2.14 – Valoura
Na freguesia de Valoura existe apenas o campo de Vila do Conde que deve ser
desactivado uma vez que se encontra sem utilização.

2.15 – Vila Pouca de Aguiar
Vila Pouca de Aguiar como sede do concelho reúne a maioria das instalações do
concelho, o que está correcto uma vez que também aqui se concentra a maioria da
população mais jovem que frequenta o ensino oficial.
Como também aqui se encontram as Associações Desportivas com maior representação
do concelho se justifica a manutenção e desenvolvimento das instalações desportivas.
Por esta razão somos de opinião que devem ser mantidas todas as instalações com
intervenção nas seguintes:
- Campo de Cidadelhe. Deve ser mantido, não com a finalidade da prática do
futebol de 11, e por essa razão não foi apontado anteriormente como campo de
“Grandes Jogos” a manter mas como campo de prática informal. A circunstância de se
encontrar num local aprazível, junto da sede do concelho, com um parque infantil ao
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lado torna possível transformar o local num parque de merendas onde se podem realizar
encontros de Jogos Tradicionais.
- Piscina Descoberta. Deve ser realizada a manutenção do Parque Infantil que se
encontra degradado e com situações de perigo eminente para os seus utilizadores.
Pensamos que a melhor solução seria a sua substituição por um campo multiusos em
areia.
- Polidesportivo Municipal. Deve ser totalmente remodelado uma vez que se
encontra muito degradado. A sua localização é excelente, está central em relação ao
centro populacional, pelo que deverá ser um investimento prioritário.
- Pavilhão dos Bombeiros. Deve ser dotado de equipamento desportivo
actualizado. Deve ser realizada a substituição das chapas de protecção das laterais e
criar maior isolamento.

2.16 – Vreia de Bornes
Na freguesia de Vreia de Bornes existe o campo de Barbadães que está mal estimado e
que não justifica a sua manutenção pelo que somos de opinião que deve ser desactivado.

2.17 – Vreia de Jales
Na freguesia de Vreia de Jales devem ser mantidas as instalações existentes em Campo
de Jales, o Polidesportivo e o Campo de Futebol, que são dinamizadas pela Associação
Desportiva Recreativa e Cultural de Campo de Jales.
Os campos de Quinta de Jales, Raiz do Monte e Vreia de Jales, que se encontram muito
degradados, devem ser desactivados.

2.18 – Sabroso de Aguiar
Na freguesia de Sabroso de Aguiar devem manter-se as duas instalações existentes, o
Campo de Futebol e o Polidesportivo.
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3 – Conclusões
¾ As instalações desportivas no concelho de Vila Pouca de Aguiar, após a
desactivação dos campos de “Grandes Jogos” realizada na presente proposta,
ficam com uma área total de 28.312m2, o que corresponde a uma área de
instalação desportiva por habitante de 3,9m2.
¾ No que se refere às instalações do tipo “Grandes Jogos” será necessário realizar
a manutenção regular dos mesmos e principalmente a substituição ou arranjo das
balizas que se encontram em perigo.
¾ No que se refere às instalações de “Pequenos Jogos” deve ser realizada a sua
manutenção regular.
¾ Deve ainda ser realizada uma intervenção de fundo no Polidesportivo de Vila
Pouca de Águia e intervenções nos de Pedras Salgadas, Ferreirinha, Tresminas e
Vilarelho.
¾ Nas instalações tipo “Salas de Desporto”, “Piscinas” e “Especiais” devem
realizar-se a manutenção regular. Ter em atenção o Parque Infantil da Piscina
Descoberta.
¾ Deverão ser implantadas nos parques da sede de freguesia e em outros locais do
concelho onde existe população mais envelhecida estruturas que permitam a
prática de actividade física preventiva.
¾ Em termos de prática desportiva deve ser dinamizado o Andebol na sede do
concelho e o Basquetebol em Pedras Salgadas como forma de proporcionar mais
uma modalidade aos jovens.
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ANEXOS
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Instalações Tipo “Grandes Jogos”

2
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Instalações tipo “Pequenos Jogos”

3

2
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Instalações tipo “Salas de Desporto”

4
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Instalações tipo “Piscinas”
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Instalações tipo “Especiais”
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