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O futuro passa
pela região
de Setúbal
Jogos disputam-se nos dias 2, 3 e 4 de
junho d Cerimónia de Abertura no Barreiro
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O

S Jogos do Futuro da Região de Setúbal 2017,
uma iniciativa bienal
que tem como principal objetivo fomentar a
atividade desportiva entre os mais
jovens, realizam-se a 2, 3 e 4 de junho, nos concelhos de Alcochete,
Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal.
O apuramento para estes Jogos
começou no início deste ano, com
a seleção dos atletas e equipas que
vão representar os seus municípios
nas diferentes modalidades. Importa também aqui salientar que o
programa dos Jogos contempla modalidades adaptadas, permitindo
assim que toda a população esteja
incluída e possa participar livremente.
A edição deste ano, a 5.ª, reúne
milhares de jovens do distrito, em
torno da atividade desportiva nas
vertentes competitiva e de convívio, em modalidades como o andebol, atletismo, basquetebol, surf e
bodyboard, canoagem, boccia, ginástica de trampolins, futebol de 7
e de 11, futebol de praia, futsal, hip-hop, hóquei em patins, judo, karaté, natação, orientação, râguebi,
skate, ténis, ténis de mesa, vela,
voleibol e xadrez, num total de 24
modalidades.
Estas atividades decorrem em
27 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.
São patronos do evento a judoca Telma Monteiro, o treinador de
futebol Paulo Fonseca, atualmente
no FC Shakhtar Donetsk, a antiga
glória do futebol do Benfica e do FC
Barreirense José Augusto e Rita Patrício, atleta de boccia.
Os Jogos do Futuro da Região de
Setúbal são uma organização conjunta das câmaras municipais da
península de Setúbal, Associação
de Municípios da Região de Setúbal
e Desporto Escolar. A iniciativa conta ainda com o apoio do movimento associativo popular, escolas e associações distritais das modalidades
aderentes.
Este Jogos podem ser considerados um ponto alto na atividade desportiva da região, ao nível da formação, assumindo-se como uma
grande festa do desporto entre a juventude, numa manifestação única no país ao envolver todos os
agentes de uma região e sua população.

Jogos do Futuro
são ponto alto
da atividade desportiva
da região de Setúbal
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Uma grande festa,
uma manifestação única

O futuro passa por Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúb
d Os Jogos realizam-se a 2, 3 e 4 de junho d 24 modalidades envolvidas, mais de 3000 atletas

Região de Setúbal é terra
de desporto e de desportistas
j Figo, Chalana, Carlos Manuel,
Naide Gomes, Carla Sacramento,
Telma Monteiro e muitos mais...

... onde tudo começa em tenra idade

A região de Setúbal é terra de
desporto e de desportistas. Destes
concelhos da Margem Sul têm saído grandes atletas. São disso exemplo Telma Monteiro, Carlitos, Luís
Boa Morte, Carla Sacramento, Naíde Gomes, Leonel Fernandes, Al-

bano Travassos, Elisabete Jacinto,
Luís Figo, Bruno Caires, Carlos Manuel, Chalana, José Henriques, entre tantos outros.
A prática regular de atividades
desportivas faz parte do quotidiano das populações que têm ao
seu dispor inúmeros projetos e
programas para todos os gostos e
idades.
Na Margem Sul, o desporto faz

parte da vida ativa desde tenra
idade. Os espaços públicos de qualidade para a prática desportiva e
os equipamentos municipais que
existem por todos os concelhos
permitem a prática diária de atividade física. As atividades náuticas são também uma opção, pois
o rio e o mar são parte integrante
de grande parte da região.
O movimento associativo traz

bal
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NÚMEROS

9

793 543

683

número de municípios envolvidos nos
Jogos do Futuro

número de habitantes nos concelhos
envolvidos nos Jogos do Futuro

número de coletividades existentes na
região de Setúbal

378

27

24

número de escolas do 2.º e 3.º ciclo
existentes na região de Setúbal

número de locais de competição nos 9
municípios onde se fazem os Jogos

número de modalidadesque integram
o programa dos Jogos do Futuro

3000

50

5000

número de atletas que se esperam
participem nas fases finais dos Jogos

número de monitores envolvidos nos
Jogos do Futuro

número de acompanhantes que devem
passar pelos Jogos do Futuro
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OBJETIVOS

PARCEIROS

d LCriar um espaço de convívio e de

d LAs autarquias locais têm

estímulo à prática desportiva dos
jovens, no âmbito intermunicipal.

desempenhado um papel
fundamental na aquisição de
hábitos saudáveis dos seus
munícipes. 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. Destaque para o
trabalho desenvolvido em conjunto
com o tecido empresarial que
responde às necessidades da
região, com o qual tem sido
possível estabelecer parcerias que
vêm valorizar a oferta que os Jogos
do Futuro disponibilizam aos
atletas e às populações.
Conscientes das suas
responsabilidades sociais e da
importância do seu contributo para
a melhoria da qualidade de vida
das comunidades locais,
associaram-se este ano aos Jogos
do Futuro, as seguintes entidades
e empresas:

d LContribuir para dar visibilidade às
diferentes formas de organização de
atividades físicas e desportivas com
o apoio do Poder Local.

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

d LContribuir para a afirmação do
papel do movimento associativo
popular e do Poder Local na
democratização do desporto e no
desenvolvimento desportivo.

d LDesenvolver formas de

organização, troca de experiências,
projetos e atividades desportivas de
âmbito intermunicipal, entre as
câmaras municipais da região.

d LPromover 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.

d LAfirmar a região de Setúbal à

escala nacional, demonstrando a sua
oferta a nível de equipamentos
desportivos e capacidade de
realização e de inovação.

j SIQ

Sociedade de Indústrias Químicas

j SIMARSUL

Grupo Águas de Portugal

j TEXCOAT

Revestimentos e pinturas

j ENGCORE

Engenharia.construção.reabilitação

j AMARSUL
j
j
j
j
j
j
j

Onde há mais que desporto
também grande dinâmica e projeção ao desenvolvimento desportivo.
As coletividades são hoje em
dia grandes aliadas da prática regular desportiva com programas
apelativos e acessíveis a todos.
Na região de Setúbal, o desporto é mesmo para todos! Desde caminhadas aos desportos adaptados, passando pelas atividades
náuticas e aquáticas, às modalidades coletivas e aos programas para
os mais idosos, há projetos para
todos os gostos e necessidades.
Na região de Setúbal valoriza-se o desporto e a qualidade de
vida das populações!

j
j
j

Valorização e tratamento de
resíduos sólidos
SPORTSPATNER
Distribuição e fabrico de
equipamentos desportivos
DESPORTIVA
Loja desportiva
ÁGUAS SÃO SILVESTRE
Indústria de bebidas e produtos
alimentares
CAMPIGIR
Descubra o que a natureza oferece
MTS
Metro transportes do sul
CASA ERMELINDA FREITAS
Produtor vinícola
DIGITAL DECOR
Produção digital e realização de
eventos
MIRAVENTOS
Artes gráficas
NORDIGAL
Indústria de transformação
alimentar
MORGADO & AMADO
Concessionário oficial SEAT

CONVÍVIO
DE PATROCINADORES

d LNo dia 15 de Maio, a Casa

.... e onde há mais que convívio

Ermelinda Freitas acolheu de uma
forma muito especial, os agentes
envolvidos na organização dos
Jogos do Futuro 2017. Este é um
momento de encontro de parceiros
que cria relações, afetos e potencia
sinergias.
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JOSÉ
FRANCISCO
DOS SANTOS
Vereador Montijo

Os Jogos do Futuro são a principal
manifestação desportiva do
associativismo. O município do Montijo
orgulha-se de fazer parte deste evento

PEDRO
PINA
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ANTÓNIO
MATOS

Setúbal

Vereadora
Sesimbra

Vereador
Palmela

Iniciativa ímpar no panorama do
desporto nacional, os Jogos do Futuro da
Região de Setúbal são o elo de ligação
para a prática de desporto sustentada no
fator competitivo e alicerçada no convívio
como aspeto único de uma festa
desportiva, abraçada pelos municípios,
enquanto promotores de práticas
saudáveis junto das suas populações

Incentivar a prática da atividade
desportiva regular é fundamental para a
promoção de estilos de vida saudáveis.
As Câmaras Municipais e o Movimento
Associativo têm tido, neste contexto,
um papel fundamental, ao
proporcionarem a milhares de crianças
e jovens o contacto com o desporto,
tanto na sua componente mais
recreativa como de competição.
Em ambos os casos estão sempre
presentes valores como a
camaradagem, o convívio, a entreajuda,
fundamentais para a formação cívica
destes atletas. Este espírito e estes
valores resumem aquilo que são os
Jogos do Futuro

REGINA
JANEIRO

Vereador

JOSÉ
CARLOS
GOMES

Almada

Vereador Seixal

Barreiro

Ao nível da formação desportiva,
os Jogos do Futuro da Região de Setúbal
cumprem o desígnio de promover o
convívio entre atletas, comunidade
escolar, movimento associativo e
Municípios. Nesta sua 5.ª edição, Almada
está presente, participando ativamente
num evento desportivo que constitui
uma inequívoca demonstração da
capacidade organizativa autárquica e da
vitalidade do associativismo desportivo
popular da região. A Região de Setúbal,
afirma-se, assim, dinâmica e pujante,
como um vasto território de amplas
oportunidades de prática desportiva.
Desporto para todos, é o desígnio. Os
Jogos do Futuro, a sua concretização

6

7

Vereadora

Jogos do Futuro, um projeto
emblemático do Desporto para Todos e
um bom exemplo da política desportiva da
Região de Setúbal que procura todos os
dias construir em conjunto o Movimento
Associativo Popular, a Comunidade
Escolar e as populações uma prática
desportiva regular e acessível a todos.
Infelizmente uma política desportiva que
tem estado ausente das prioridades de
sucessivos governos, mas na Região de
Setúbal continuaremos a afirmar e a
defender importância de uma prática
desportiva regular para o
desenvolvimento integral de todos ao
longo da vida e por isso a semeamos
desde cedo, junto dos nossos jovens

Nos tempos que correm
existe a necessidade de repensar o
desporto e procurar novas
formas de promover valores, não só
desportivos como humanos, para que
exista uma verdadeira democratização
do desporto, sem desigualdades quer
económicas quer sociais. Os Jogos do
Futuro têm, desde a sua génese, o
objetivo de criar um espaço de convívio
entre jovens atletas, estimular a prática
desportiva nas mais variadas formas e
sobretudo contribuir para afirmar a
importância do Movimento Associativo
e do Poder Local na Democratização do
Desporto e Desenvolvimento
Desportivo

9

8

Onde, o quê e quando
As modalidades que integram os Jogos do Futuro d As horas de todas as competições
d Os locais que vão deixar a Região de Setúbal a viver uma iniciativa como não há outra...
PROGRAMA DOS JOGOS

10

j ALCOCHETE

SUSANA
ISABEL
CUSTÓDIO

JOSÉ ROCHA
Coordenador

RUI GARCIA

Desporto Escolar

Presidente

Vereadora Alcochete

Península de Setúbal

AMRS

Reconhecendo no Desporto a
capacidade de contribuir para a inclusão
social, para a promoção da cooperação,
para a tolerância, respeito pelo outro,
lealdade, amizade, assim como, o princípio
da igualdade de oportunidades na
competição e o direito ao desporto, a
realização dos Jogos do Futuro permitem
afirmar esta região como defensora e
promotora destes valores e princípios

DANIEL
VAZ
FIGUEIREDO
Vereador Moita

Como o seu nome indica, através
dos Jogos do Futuro a Região de
Setúbal aponta e faz um caminho que, a
cada edição, procura afirmar a
importância do Desenvolvimento
Desportivo e da sua Democratização
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Os diferentes olhares que vão todos no mesmo sentido d Jogos do Futuro são uma iniciativa
ímpar em Portugal d Os seus objetivos vão muitos para além da mera prática desportiva
FELÍCIA
COSTA

LUÍS MIGUEL
CALHA

JOGOSdoFUTURO2017

A BO
OLA

O que dizem as autarquias

Vereador

Os Jogos do Futuro são a afirmação
de uma região, dos seus municípios,
clubes e atletas, que têm no Desporto um
pilar estratégico de desenvolvimento
humano e de coesão territorial

Suplemento

Terça--feira
23 de maiio de 2017

1

2

3

4

5

Autarcas presentes no convívio de patrocinadores no dia 15 de maio de 2017 na Casa Ermelinda Freitas 1 j Daniel Vaz Figueiredo, vice-presidente da CM Moita 2 j Luís Miguel Calha,
vereador da CM Palmela 3 j Regina Janeiro, vereadora da CM Barreiro 4 j António Matos, vereador da CM Almada 5 j José Carlos Gomes, vereador da CM Seixal 6 j Sérgio Marcelino,
vereador da CM Sesimbra 7 j José Francisco dos Santos, vice-presidente da CM Moita 8 j Rui Garcia, presidente da CM Moita e da AMRS 9 j Joaquim Santos, presidente da CM Seixal
10 j Susana Custódio, vereadora da CM Alcochete

Estar nos Jogos do Futuro
significa para o Desporto
Escolar local contribuir, com o
apoio das Escolas interessadas,
para uma sustentada e
participada promoção e
dinamização das boas práticas
desportivas junto dos jovens e
das comunidades escolares,
assumindo um papel ativo
neste processo. Um
agradecimento à AMRS pela
abertura ao Desporto Escolar
deste espaço de afirmação, os
Jogos do Futuro da Região de
Setúbal, como fator de
desenvolvimento integral de
todos, em especial dos mais
jovens onde temos
responsabilidades diretas e
também às nove autarquias da
região, Clubes e Escolas cujas
parcerias têm sido uma
realidade que beneficiam os
atletas em idade escolar

Os Jogos do Futuro da Região de
Setúbal, são o resultado de uma
região que se une através do
Desporto

Ténis
j 3 de junho, sábado, das 9 às 18h
Complexo Desportivo do Valbom
(Courts de Ténis do Valbom)
Karaté
j 3 de junho, sábado, das 14.30 às 18h
Complexo Desportivo do Valbom
(Pavilhão Gimnodesportivo de Alcochete)

j ALMADA
Surf, Bodyboard e Skimboard
j 3 de junho, sábado, das 9 às 19h
Praia do CDS, Costa de Caparica
Râguebi
j 3 de junho, sábado, 9.30h
Pista Municipal da Sobreda
Skate
j 3 de junho, sábado, 14.30h
Praça da Liberdade
(junto ao Fórum Municipal Romeu Correia)
Natação
j 3 de junho, sábado, das 14.30 às 18.30h
Complexo Municipal dos Desportos Cidade de Almada

j BARREIRO
Basquetebol
J Cadetes femininos
j 3 e 4 de junho, sáb e dom, das 9 às 13h
Pavilhão Desportivo Municipal Luís de Carvalho
J Cadetes masculinos
j 3 e 4 de junho, sáb e dom, das 15 às 19h
Pavilhão Desportivo Municipal Luís de Carvalho
J Iniciados femininos
j 3 e 4 de junho, sáb e dom, das 9 às 13h
Pavilhão da Escola Secundária de S. António
e Pavilhão da EB 2+3 Quinta Nova da Telha
J Iniciados masculinos
j 3 e 4 de junho, sáb e dom, das 15 às 19h
Pavilhão da Escola Secundária de S. António

Xadrez
j 3 de junho, sábado, das 9.30 às 12.30h
Tenda do Parque da Cidade

j MOITA
Futsal Feminino
j 3 de junho, sábado, das 9 às 14h
Pavilhão Desportivo da Escola Básica José Afonso
Ténis de Mesa
J Competição coletiva
j 3 de junho, sábado, das 9 às 19h
J Competição individual e adaptada
j 4 de junho, das 9 às 18h
Pavilhão Desportivo Municipal da Moita

j MONTIJO
Hip-Hop
j 3 de junho, sábado, 16.30h
Pavilhão Municipal n.º 1 do Montijo
Ginástica de Trampolins
j 4 de junho, domingo, 15h
Pavilhão Municipal n.º 2 do Esteval

j PALMELA
Orientação
j 3 de junho, sábado, das 9 às 12.30h
Zona Sesmaria
(junto ao Parque Industrial Mata Lobos)
Judo e Judo Adaptado
j 3 de junho, sábado, das 14 às 18h
Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo

j SEIXAL
Boccia
j 2 de junho, sexta-feira, das 9 às 16h30h
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha
Canoagem
j 3 de junho, sábado, 10h
Zona ribeirinha de Amora

Futebol de 11
j 3 de junho, sábado, das 10 às 18h
Caixa Futebol Campus
Futebol de 7
j 4 de junho, domingo, das 10 às 18h
Caixa Futebol Campus

j SESIMBRA
Futebol de Praia
J Iniciados
j 3 de junho, sábado, das 14.30 às 19h
J Infantis
j 4 de junho, domingo, das 14.30 às 18h
Estádio da Praia do Ouro
Futsal Masculino
J 1.ª fase
j 3 de junho, sábado, das 9 às 20h
J 2.ª fase
j 4 de junho, domingo, das 9 às 13h
Pavilhão Municipal da Quinta do Conde
Hóquei em Patins
j 3 de junho, sábado, das 9 às 13 horas
Pavilhão do Grupo Desportivo de Sesimbra
Voleibol
j 3 de junho, sábado, das 14.30 às 18.30h
Pavilhão Municipal de Sampaio

j SETÚBAL
Atletismo
j 3 de junho, sábado, das 9.30 às 11.30h
Complexo Municipal de Atletismo de Setúbal
Vela
j 3 de junho, sábado, das 12 às 16h
Centro Náutico Municipal
Andebol
j 4 de junho, domingo, das 9 às 16h
Pavilhão Gimnodesportivo do Grupo Musical
e Desportivo União e Progresso
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Mais que medalha olímpica
Telma Monteiro, Rita Patrício, Paulo Fonseca e José Augusto são os patronos dos Jogos do
Futuro-2017 d A iniciativa também conta com 21 nomes históricos como seus embaixadores

O

S Jogos do Futuro da Região de Setúbal são uma
iniciativa singular no
panorama do desporto
jovem em Portugal e
contam com o apoio de algumas
personalidades do desporto na-

cional e regional. Telma Monteiro,
a única atleta portuguesa medalhada nos Jogos Olímpicos do Rio de
Janeiro é um dos seus patronos em
2017 — os outros três são Rita Patrício, Paulo Fonseca e José Augusto, que, nos anos 60, levou o

Benfica a ganhar por duas vezes a
Taça dos Campeões Europeus de
futebol. Os Jogos do Futuro contam ainda com o apoio de 21 ilustres embaixadores — atletas consagrados velhas glórias, treinadores
e dirigentes históricos.

Ao longo de todo o mês, vai ser
possível ver e ouvir os testemunhos de todas essas importantes
personalidades no site e no Facebook dos Jogos do Futuro 2017,
bem como nos sites dos nove municípios promotores.

O QUE DIZEM OS PATRONOS

Rita Patrício
j

Telma Monteiro

«Gostaria de realçar o
convívio entre os
atletas e também o facto de
poder partilhar com os mais
jovens, aqueles que estão
agora a começar a carreira
desportiva, os conhecimentos que
já possuo. Os jogos do Futuro são
uma festa do desporto, onde não há
avaliação, apenas convívio
saudável. É apenas um conjunto de
pessoas que estão a celebrar o
desporto e a partilhar as suas
experiências, e isso é muito bom!»

j

«Fiquei muito honrada pelo
convite para ser patrona deste
evento, pois considero estas
iniciativas muito importantes para
incentivar os jovens a praticar
desporto e também porque esta é
a minha margem. O desporto
deve ser fomentado, não só
virado para a vertente
competitiva, mas também
como meio de lazer e de saúde.
É importante que as crianças
comecem a praticar atividade física
o quanto antes e a terem gosto pelo
desporto, obtendo no futuro uma
vida mais saudável. Queria pedir a
todos que estejam presentes e que
incentivem os jovens a participar
nos Jogos do Futuro.»

Paulo Fonseca

José Augusto

j

j

«Considero que estas
iniciativas são sempre muito
importantes para promover o
exercício físico. É de realçar não só a
componente desportiva mas também
a componente social, que permite a
interação entre os vários municípios.
Estas iniciativas não só promovem o
desporto em si, como as relações
interpessoais. Não importam os
resultados mas sim o facto se de
poder fazer novos amigos e
conhecer novas cidades.»

«Os Jogos do Futuro da
Região de Setúbal são
importantíssimos. São um evento
que favorece a juventude e
possibilita o convívio saudável em
ambiente de fair play. Estes
convívios permitem também o
contacto intermunicipal, gerando
novas sinergias entre os
participantes. Como desportista que
sou desejo que estes jogos tenham a
grandeza daquilo que é o desporto
nesta península.»
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OS EMBAIXADORES
j Filipa Rodrigues
(campeã ibérica de orientação em 2016)
– Palmela
j Juliana França
(judo adaptado) – Almada
j Manuel Fernandes
(presidente da Federação Portuguesa
de Basquetebol) – Barreiro
j Diamantino Miranda
(ex-jogador e treinador de futebol)
– Moita
j Elizabete Jacinto
(piloto – Rali de Marrocos: 1.º lugar
da classificação geral camião em 2010
e 2013 | Rali da Tunísia: 1.º lugar
da classificação geral camião
(em MAN TGS) em 2010 e 2011)
– Montijo
j Marco Morais
(selecionador / treinador nacional
de cadetes e juniores judo) – Palmela
j Alexandre Ramos
(participante na edição dos JFRS 2013)
– Seixal
j Filipe Meira
(bicampeão nacional de stand up paddle
e atleta internacional) – Sesimbra
j João Sanona
(ténis em cadeira de rodas do Clube
de Ténis de Setúbal) – Setúbal
j Tiago Matos
(praticante de skate) – Almada
j Edivaldo Monteiro
(atleta olímpico Atenas 2004 e Pequim
2008 nos 400 metros barreiras)
– Moita
j Ricardo Pereira
(ex-guarda-redes da Seleção Nacional
de futebol)
– Montijo
j Rafael Reis
(ciclismo: atleta da Caja Rural; vencedor
do Ranking Ciclista do Ano 2016,
ao serviço do Futebol Clube do Porto,
ex-atleta do Clube de Ciclismo de Aldeia
de Paio Pires) – Palmela
j José Patrício
(presidente da Associação de Paralisia
Cerebral de Almada Seixal) – Seixal
j Guilherme Cabral
(atleta internacional de canoagem
no Clube Naval de Sesimbra e técnico
da modalidade) – Sesimbra
j João Valido
(atleta internacional de pentatlo
moderno e guarda-redes de futebol
dos juvenis do Benfica) – Setúbal
j Luís Feiteira
(atleta olímpico em Atlanta-1996
nos 1 500 metros e em Londres 2012
na maratona) – Moita
j Ruben Guerreiro
(ciclista – campeão nacional de sub-23
em 2016) – Montijo
j Simone Fragoso
(natação, atleta do Sporting CP, atleta
paralímpica (2008, 2012 e 2016)/patrona
dos JFRS 2016) – Palmela
j Luís Sénica
(diretor técnico nacional da Federação
Portuguesa de Patinagem)
– Sesimbra
j Tiago Venâncio
(treinador Palmela Desporto/nadador
olímpico 2004, 2008 e 2012)
– Palmela

Suplemento

Terça-feira
23 de maio de 2017

JOGOSdoFUTURO2017

A BOLA

E

STE ano cabe ao município do Barreiro
acolher a Cerimónia
de Abertura dos Jogos
do Futuro. No dia 2 de
junho, a partir das 21 horas, no
Largo do Mercado 1.º de Maio,
centenas de atletas oriundos
dos nove municípios juntam-se para um momento de celebração e convívio. O espetáculo é apresentado por Wanda
Stuart e Júlio Mesquita e assinala o início de 3 dias de desporto e convívio.

A Cerimónia
de Abertura

S07
PROGRAMA

j 21 H. – Cerimónia de abertura,

j
j
j

Arranque dos Jogos-2017 no Barreiro
d É no dia 2 no Largo do Mercado 1.º de Maio
j
j

j
j

j
Imagens da Cerimónia de Abertura dos Jogos do Futuro-2016. Os de 2017 prometem a mesma emoção e espetacularidade. Ou mais...
...

Com uma nova aplicação móvel
j Dos resultados à ajuda para chegar aos Jogos, a modernidade também anda por aqui...
Os Jogos do Futuro da Região de
Setúbal contam este ano com uma
nova aplicação móvel que permite obter inúmeras informações
úteis para os interessados neste
evento. Trabalhando offline, com
acesso a dados mínimos, esta app
tem também uma funcionalidade
ligada ao GPS.
Assim, a edição dos Jogos de 2017
poderá ser acompanhada através de
uma app, adaptada à imagem corporativa deste ano, desenvolvida para
Android e já disponível gratuitamente para descarga no Google Play.
São várias as funcionalidades que
caracterizam a aplicação. Nesta

nova ferramenta tecnológica os atletas, técnicos, dirigentes, eleitos e
população em geral poderão consultar as notícias com separadores temáticos; acompanhar o programa
de cada dia com as informações das
provas que se vão realizar; participar na comunicação do evento enviando sugestões, fotos e resultados
à organização; consultar o mapa
dos locais onde se realizam as provas e obter apoio nas deslocações
através do GPS.
A app Jogos do Futuro realiza
atualizações automáticas dos dados, com particular ênfase nas notícias e agenda, através de ligação
direta à base de dados do portal jogosdofuturo.net. Uma implementação que garante a consistência na
comunicação da iniciativa.

TODA A INFORMAÇÃO EM
j www.jogosdofuturo.net

j facebook.com/jogosdofuturo

j twitter.com/jogosdofuturo

j instagram.com/jogosdofuturo.net

apresentada por Wanda Stuart
e Júlio Mesquita
j Desfile das bandeiras
dos municípios
j Vídeo de apresentação
21.15 H. – Momento protocolar
j Mensagem de boas-vindas e início
da cerimónia
21.30 H. – Abertura
j Atuação de bailarinos e animação
de hooverboards, saias cónicas e leques
21.40 H. – Apresentações
j Alcochete: ginástica acrobática,
Ginásio Clube Português
j Setúbal: ginástica rítmica,
Vitória Futebol Clube
j Sesimbra – ginástica acrobática,
pelo Grupo Desportivo de Alfarim
22.10 H. – Atuação de orquestra
desportiva
22.20 H. – Apresentações
j Palmela: ginástica de grupo,
Escola Secundária do Pinhal Novo
j Seixal: dança em cadeira
de rodas, Wheel Dance da Associação
de Paralisia Cerebral de Almada-Seixal
j Montijo: dança modern fusion,
Dance Fusion
22.50 H.– Digital Stomp
23 H. – Apresentações
j Almada: ginástica,
Clube de Ginástica de Almada
j Moita: ginástica aeróbica,
Academia Musical e Recreativa
8 de Janeiro
j Barreiro: hip-hop, Dance Coolture
23.30 H. – Encerramento
j Atuação de Wanda Stuart:
«Canção do Mar»
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