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Apresentação 

 

O presente documento pretende disponibilizar a informação mais relevante, a organização das diversas 

etapas de trabalho, a previsão e preparação de todas as dinâmicas, garantindo a articulação e 

disseminação de informação de modo a que as atividades propostas, nesta fase final dos Campeonatos 

Nacionais Escolares, aconteçam de acordo com o desejado. 

Iremos criar condições para que tudo aconteça, num trabalho e dedicação da equipa do Desporto Escolar 

que estará envolvida neste evento, articulando a participação dos diferentes atores sob os princípios de 

processos colaborativos. 

O conhecimento coletivo é maior que a soma dos conhecimentos individuais, além de ser 

qualitativamente diferente. Este é sempre o nosso ponto de partida para todo o trabalho. 

Estamos aqui para vos proporcionar uma fantástica experiência. 

Sejam bem-vindos, a mais uma fase final, dos Campeonatos Nacionais Escolares de Iniciados. 
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Setúbal  

Setúbal nasceu do rio e do mar. Os registos de ocupação humana no território do concelho remontam 
à pré-história, tendo sido recolhidos, em vários locais, numerosos vestígios desde o Neolítico. Foi visitada 
por fenícios, gregos e cartagineses, que vinham à Ibéria em procura do sal e do estanho, nomeadamente 
a Alcácer do Sal, povoação até à qual o rio era então navegável. 

Durante a ocupação romana, Setúbal experimentou um enorme desenvolvimento. Os romanos 
instalaram na povoação fábricas de salga de peixe e fornos para cerâmica, que igualmente 
desenvolveram. 

Alcácer do Sal foi reconquistada pelos cristãos em 1217. Quanto à povoação de Setúbal, foi incorporada 
e passou a beneficiar da proteção da Ordem de Santiago, momento a partir do qual voltou a prosperar. 

Em Março de 1249, Setúbal recebeu foral, concedido pela Ordem de Santiago, senhora desta região, e 
subscrito por D. Paio Peres Correia, Mestre da Ordem de Santiago, e por Gonçalo Peres, comendador 
de Mértola. 

Na primeira metade do século XIV a povoação de Setúbal, com uma extensão territorial relativamente 
diminuta, teve de afirmar-se, lutando com os concelhos vizinhos de Palmela e de Alcácer do Sal, já então 
constituídos, iniciando-se uma contenda entre vizinhos que termina pelo acordo de demarcação de termo 
próprio em 1343 (reinado de D. Afonso IV), tendo sido construída uma rede de muralhas, que deixam de 
fora os arrabaldes do Troino e Palhais (bairros antigos). 

O título de "notável villa" é concedido, em 1525, por D. João III. Foi este título que proporcionou a criação, 
em 1553, por carta do arcebispo de Lisboa, D. Fernando, de duas novas freguesias, a de São Sebastião e a 
da Anunciada, que se juntaram às já existentes de São Julião e de Santa Maria. 

Em 1580, a vila tomou posição por D. António Prior do Crato, contra a eventual ocupação do trono 
português por Filipe II de Espanha. Foi então cercada por tropas espanholas do Duque de Alba, sendo esta 
localidade dois anos depois visitada por Filipe II, o qual deu ordem de construção do Forte de São 
Filipe (uma obra de Filippo Terzi). 

No século XVII, Setúbal atingiu o seu auge de prosperidade quando o sal assumiu um papel preponderante 
como moeda de troca e retribuição da ajuda militar ao apoio fornecido pelos estados europeus a Portugal 
durante e após as guerras da Restauração da Independência. Em resposta a este incremento, foram 
construídas após 1640 as novas muralhas de Setúbal, que incluíram novas áreas como a do Troino e 
Palhais. 

Esta prosperidade foi interrompida com o terramoto de 1755, a que se associaram a fúria do mar e do 
fogo. Foram grandemente afetadas as freguesias de São Julião e Anunciada. 

Apenas no século XIX, Setúbal conheceu o incremento que perdera. Em 1860 chegou o caminho-de-ferro, 
iniciaram-se também as obras de aterro sobre o rio e a construção da Avenida Luísa Todi. É neste século 
que teve início a laboração das primeiras fábricas de conservas de sardinha em azeite e, em paralelo, 
ganharam fama as laranjas e o moscatel de Setúbal. Ainda em 19 de Abril de 1860 foi elevada a cidade 
por D. Pedro V. 

O florescimento de Setúbal durante o século XX, reflete-se na criação de novos espaços urbanísticos: 
crescimento da Avenida Luísa Todi, parte da Avenida dos Combatentes e criação dos Bairros Salgado, 
Monarquina, de São Nicolau, da Conceição, Carmona, do Liceu e Montalvão e no desenvolvimento das 
indústrias das conservas, dos adubos, dos cimentos, da pasta de papel, naval e metalomecânica pesada. 

Setúbal foi elevada, em 1926, a sede de distrito e, em 1975, a sede de diocese. 

 

In: https://pt.wikipedia 
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2 - CONTACTOS ÚTEIS 

CONTACTOS DOS CUIDADOS DE SAÚDE NA CIDADE (Morada e Telefone) 

Setúbal   

HOSPITAL DE SÃO BERNARDO 
Rua Camilo Castelo Branco, 175 

2910-548 Setúbal 
Tel.: 265 549 000 

Farmácia Sália  
Praça do Bocage, 89  

2900-276 Setúbal 
Tel.:265 547 890 

Farmácia Bocagiana  

Av. Dr. António Rodrigues 

Manito, 107 

2900-060 Setúbal 

Tel.: 265 546 610 

Farmácia Aranguez 
Av. Bento Gonçalves, 25C 

2910 – 433 Setúbal  
Tel.: 265 523 330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CAFA_enPT825PT825&q=hospital+setubal&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=38510786,-8907657,3408&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjU-NuLu_DiAhX66eAKHeBxAlwQtgN6BAgKEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1
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3 - PROGRAMA GERAL 
 
 

27 de junho  – 5ª FEIRA 
14:30h 2ª Reunião Geral – Organização Auditório ES Sebastião da Gama  

28 de junho – 6ª FEIRA  
10:00/12:30h Acreditação ES Sebastião da Gama 
12:00/13:30h Almoço Volante Parque do Bonfim 

  13:45/14:30h Reuniões Técnicas Locais de competição 

     14:30/18:30h Competições Locais de competição 
18:30/20:00h Jantar Locais de alojamento 

20:30h Partida para Cerimónia de abertura Locais de alojamento 
20:45h Cerimónia de Abertura Auditório José Afonso 
22:15h Regresso aos locais de alojamento   
23:00h Silêncio  

29 de junho – SÁBADO 
07:30/8:30h Pequeno-almoço Locais de alojamento 

09:00/12:30h Competições Locais de competição 
12:30/14:00h Almoço (ver Programa de cada 

Modalidade) 
14:00/19:00h Competições Locais de competição 

19:00/20h30h Jantar Locais de alojamento 
20:30h Partida para a “Noite de Convívio DE” Locais de alojamento 

20:45/22:30h “Noite de Convívio DE” Parque Urbano de Albarquel 
22:30h Regresso aos locais de alojamento  
23:00h Silêncio  

30 de junho – DOMINGO 
07:30/8:30h Pequeno-almoço Locais de alojamento 

Locais de competição 
Locais de competição 

09:00/12:00h Competições 
12:00/12:30h Entrega de Prémios 
13:00/15:00h Almoço de Convívio Final Parque do Bonfim  
15:00/15:30h Viagem de regresso  

 

Nota: Este programa horário pode sofrer eventuais alterações. 
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4 - TRANSPORTES – Informação geral 

DIAS 28 a 30 de junho  

O transporte dos participantes na Fase Final dos Campeonatos Nacionais Escolares, são da 

responsabilidade da Direção Geral da Educação em articulação com as Direções de Serviços Regionais de 

Educação, Coordenações Locais do Desporto Escolar e escolas. 

 

Após a chegada à Escola Secundária Sebastião da Gama em Setúbal, todos os autocarros e respetivos 

motoristas ficarão à disposição da organização para a execução de serviços, entre os locais de alojamento 

e competição e para os outros eventos previstos no Programa dos Campeonatos Nacionais Escolares. 

 

A organização não fornece alojamento aos motoristas. 

 

A informação relativa ao Plano de Transporte, no decorrer das Finais Nacionais do Desporto Escolar, 

poderá ser consultada em: http://www.esfcastro.pt/denacionais2019/vis.asp 

À chegada a Setúbal, o estacionamento dos autocarros será feito nas imediações da Escola Secundária 

Sebastião da Gama, em local a indicar pela organização e em articulação com as Forças de Segurança.  

 

5 - MODALIDADES 

 

5.1 Andebol 
 

 LOCAL COMPETIÇÃO ALOJAMENTO ALIMENTAÇÃO 

FEMININO Pavilhão Vendas de Azeitão   
Pavilhão Municipal Quinta do Conde 

EB Azeitão 
EB Azeitão 

EB Azeitão 
EB Azeitão MASCULINO 

 

Transportes Andebol Feminino e Masculino - Transporte de autocarro do local de alojamento para o local 

de competição, para a Cerimónia de Abertura, Noite de Convívio DE e Almoço Final. 

 

 

 

 

 

 

http://www.esfcastro.pt/denacionais2019/vis.asp
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5.2 Atividades Rítmicas Expressivas 
 
 

 LOCAL COMPETIÇÃO ALOJAMENTO ALIMENTAÇÃO 

28 de junho Auditório José Afonso   
Pavilhão Antoine Velge 

ES Bocage 
ES Bocage 

 

ES Bocage 
ES Bocage 30 de junho 

 
Transportes: Transporte de autocarro da ES Bocage para o Auditório José Afonso, Noite de Convívio DE e 

Almoço Final.  Deslocação entre ES Bocage e Pavilhão Antoine Velge a pé (650m). 

 

 

5.3 Badminton 
 

 LOCAL COMPETIÇÃO ALOJAMENTO ALIMENTAÇÃO 

FEMININO Pavilhão Municipal das 
Manteigadas 

ES D Manuel Martins ES D Manuel Martins 
MASCULINO 

 
Transportes: Transporte de autocarro da ES D Manuel Martins para a Cerimónia de Abertura, Noite de 

Convívio DE e Almoço Final. Deslocação entre ES D Manuel Martins e o Pavilhão Municipal das 

Manteigadas a pé (850m).  

 

5.4 Basquetebol 
 

 LOCAL COMPETIÇÃO ALOJAMENTO ALIMENTAÇÃO 

FEMININO Pavilhão ES Sebastião da Gama  
ES Sebastião da Gama 

 
ES Sebastião da Gama 

MASCULINO Pavilhão da EB Aranguêz 

 
Transportes Basquetebol Feminino - Transporte de autocarro para a Cerimónia de Abertura, Noite de 

Convívio DE e Almoço Final.  

Transportes Basquetebol Masculino - Transporte de autocarro para a Cerimónia de Abertura, Noite de 

Convívio DE e Almoço Final. Deslocação entre ES Sebastião da Gama e Pavilhão EB Aranguêz a pé. (700m). 
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5.5 BTT-XCO 

 LOCAL COMPETIÇÃO ALOJAMENTO ALIMENTAÇÃO 
FEMININO 

Setúbal (Casal Figueiras) EBS Lima de Freitas EBS Lima de Freitas 
MASCULINO 

 
Transportes: Transporte de autocarro para a Cerimónia de Abertura, noite de convívio e almoço final. 

Deslocação entre EBS Lima de Freitas e Casal Figueiras nas bicicletas. (500m) 

 
5.6 Futsal 
 

 LOCAL COMPETIÇÃO ALOJAMENTO ALIMENTAÇÃO 

FEMININO Pavilhão EB Barbosa du Bocage  
EB Barbosa du Bocage 

 
EB Barbosa du Bocage 

MASCULINO Pavilhão EB Luísa Todi 

 

Futsal Feminino Transportes: transporte de autocarro do local de alojamento para o local da competição, 

para a Cerimónia de Abertura, Noite de Convívio DE e Almoço Final. 

Futsal Masculino Transportes: transporte de autocarro do local de alojamento para a Cerimónia de 

Abertura, Noite de Convívio DE e Almoço Final. Deslocação entre EB Barbosa du Bocage e Pavilhão EB 

Luísa Todi de autocarro. 

 

 
5.7 Ténis de Mesa 
 

 LOCAL COMPETIÇÃO ALOJAMENTO ALIMENTAÇÃO 

FEMININO Pavilhão Municipal João dos 
Santos (Viso) 

EBS Lima de Freitas EBS Lima de Freitas 
MASCULINO 

 
Transportes: Transporte de autocarro para a Cerimónia de Abertura, Noite de Convívio DE e Almoço Final. 

Deslocação entre EBS Lima de Freitas e Pavilhão Municipal João dos Santos (Viso) a pé. (100m). 

 
5.8 Voleibol 
 

 LOCAL COMPETIÇÃO ALOJAMENTO ALIMENTAÇÃO 

FEMININO Pavilhão do Instituto 
Politécnico de Setúbal 

EB Luísa Todi EB Luísa Todi 
MASCULINO 

 
Transportes: Transporte de autocarro do local de alojamento para a competição, para a Cerimónia de 

Abertura, Noite de Convívio DE e Almoço Final. 
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6 - INFORMAÇÕES RELEVANTES 

6.1 - PARTICIPAÇÃO 

Os participantes (alunos e professores) nestes campeonatos obrigam-se a aceitar todas as condições 

(técnicas e logísticas) disponibilizadas pela Organização do Evento e a acatar as orientações desta, bem 

como, a estarem presentes em todos os momentos do Programa do Evento (competição, alimentação, 

alojamento, transferes, cerimónias protocolares, programa sociocultural), não podendo ausentar-se, 

temporária ou definitivamente, sem autorização prévia da comissão organizadora. 

A solicitação desta autorização tem que ser apresentada por escrito (pelo Encarregado de Educação) até 

ao momento da acreditação, não podendo ser considerada após esse momento. 

 

Ainda assim, se no decorrer dos Campeonatos Nacionais Escolares, for necessário que um aluno se 

ausente, por motivos de força maior, o professor responsável pelo mesmo, deverá informar a Organização 

e o Chefe de Delegação da sua região (DSR) sobre a ausência solicitada, pedindo ao Encarregado de 

Educação, ou representante legal, a assinatura de um termo de responsabilidade (minuta disponibilizada 

nas reuniões de chefes de delegação). O aluno que se ausente do evento já não poderá voltar ou regressar 

às atividades do evento. 

Todos os alunos e professores deverão ser portadores dos respetivos documentos de identificação. O 

Professor deve fazer-se acompanhar ainda pelos protocolos referentes a alunos em competição e da 

Ficha de Grupo-Equipa (retirada da Plataforma de Gestão do Desporto Escolar).  

 

Sobre o transporte coletivo de crianças, chamamos a especial atenção a todos os professores para o 

disposto na Lei nº 13/2006, de 17 de abril. 

 

6.2 - RECOLHA DE IMAGEM 

Durante o evento serão recolhidas imagens (fotos e vídeo) e realizadas entrevistas. 

Por necessidade decorrente do recente enquadramento legal referente à  proteção de dados, é 

fundamental que os Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas, caso não o tenham feito em 

documentos próprios internos (no ato de matrícula, na inscrição no Desporto Escolar ou na inscrição para 

este evento), entreguem aos seus alunos que participem nos Campeonatos Nacionais Escolares, uma 

declaração de consentimento expresso para que os Encarregados de Educação, autorizem expressamente 

a utilização dos direitos de imagem (publicação de imagens, entrevistas e vídeos) e a publicação dos dados 

dos seus educandos (que aparecem nas classificações da prova), no local de competição e no site oficial 

do Desporto Escolar.  
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Os participantes que não autorizem a recolha de imagens ou entrevistas, deverão manifestá-lo por escrito, 

junto da Organização (em minuta adequada para o efeito que se encontra no Site do Desporto Escolar). 

 

6.3 - VOLUNTÁRIOS 

Os Voluntários estão divididos em 2 categorias:  

- Voluntários Apoio à Comissão Organizadora Local (COL) e às modalidades nas instalações 

desportivas (Voleibol, Basquetebol, Atletismo...) 
 

- Voluntários de Apoio aos Departamentos (Secretariado, Cerimónias e Eventos Sociais, ...) 

 

A organização tem ao dispor Voluntários por modalidade. Estes Voluntários irão receber os participantes 

de cada modalidade e encaminhá-los para o respetivo autocarro. 

 Todas estas categorias de voluntários se regem pelas orientações que estão compiladas num “Manual do 

Voluntário”, elaborado e construído com base na experiência e nas dinâmicas implementadas ao longo 

dos anos neste tipo de eventos do Desporto Escolar, e que será nesta Fase Final Nacional uma ferramenta 

de trabalho. 

Será para os alunos voluntários uma aprendizagem e uma formação em contexto de trabalho, dotando-

lhes de competências que os acompanharão, não só neste evento, mas durante todo o seu percurso 

escolar. 

 

6.4 - ACREDITAÇÃO 

 

Só poderão participar no Programa do evento (desportivo e social) os elementos (professores, alunos, 

voluntários…) acreditados pela organização, devendo, desde o momento da acreditação até ao início da 

sua viagem de regresso, ser portador do cartão de acreditação sempre bem visível. 

 

A acreditação será realizada de acordo com os nºs 1 e 2 do artigo 3º do Regulamento Geral de Provas do 

Desporto Escolar, na Escola Secundária Sebastião da Gama, no horário previsto no Programa Geral. 

 

À chegada, as delegações serão encaminhadas para colocarem as bagagens em local adequado e 

destinado para o efeito, organizado por modalidades. 

No local junto às bagagens, os professores responsáveis por cada modalidade/alunos, serão recebidos 

pelo seu Guia da modalidade. 
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6.4.1 - ACREDITAÇÃO – Substituições 

Quanto à necessidade de substituir alunos (atletas, juízes…), após a data limite das inscrições (22 de 

junho), essa substituição só será formalizada no momento da acreditação. 

 

Nos desportos coletivos a substituição de um atleta só poderá ocorrer quando o aluno/atleta substituto 

estiver inscrito no Grupo/Equipa até ao dia 15 de março. 

 

Nos desportos individuais (no caso dos alunos com apuramento individual), além da premissa anterior, a 

substituição de um atleta terá que ser validada por escrito pelo Coordenador Regional, até ao dia 27 de 

junho, às 18h, respeitando o ranking dos resultados regionais. Qualquer substituição só poderá ser 

formalizada, no dia da acreditação, respeitando o preconizado no n.º 2.1 do artigo 1º do Regulamento 

Geral de Provas do Desporto Escolar. 

 

Todos os participantes irregularmente inscritos serão impossibilitados de participar na atividade 

competitiva, enquanto elementos da comitiva, e de realizarem a respetiva acreditação. 

 

6.5 - ALOJAMENTO – material necessário 

Todos os participantes são alojados em escolas, em salas de aula, em regime de acantonamento, pelo que 

deverão ser portadores de saco-cama, almofada, material de higiene pessoal e outros utensílios julgados 

convenientes. 

Para os banhos e higiene pessoal, deverão utilizar, preferencialmente, os balneários dos locais de 

competição. 

 

6.6 - ALIMENTAÇÃO – Regimes Especiais 

Todos participantes terão direito às 3 refeições principais, articuladas com os horários e com as 

características próprias da modalidade, bem como, direito a alguns reforços alimentares considerados 

importantes pela comissão organizadora. No caso de necessidade de dietas especiais, deverão manifestar 

essa mesma necessidade até ao dia 24 de junho, para o correio eletrónico: luis.assuncao@dgeste.mec.pt, 

identificando o nome do participante, modalidade, género, tipo de dieta, restrições ou intolerâncias 

alimentares. 

 

 

 

mailto:luis.assuncao@dgeste.mec.pt
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6.7 - CIDADANIA E CONSCIÊNCIA AMBIENTAL NO DESPORTO ESCOLAR 

 

O sucesso deste momento está dependente de todos nós. 

 

Pelo segundo o ano consecutivo, queremos tornar os campeonatos nacionais escolares de iniciados mais 

sustentáveis. 

 

Já este ano, os participantes irão receber o seu cantil* e evitar que centenas de quilos de plástico sejam 

desperdiçadas. Mas as novidades não se ficam por aqui, já que o consumo de matérias-primas vai ser 

evitado a todo custo, tentando banir tudo o que seja descartável. 

Voltamos este ano a monitorizar os consumos em cada escola de alojamento e alimentação, avaliando a 

pegada ambiental do evento, para que os Campeonatos de 2020 passem, em definitivo, a ser um exemplo 

de evento desportivo sustentável. 

 

* A oferta de um cantil a cada participante (alunos e professores) servirá para uma gestão pessoal 

quanto às suas necessidades de hidratação e ingestão de H2O. Para o efeito, haverá locais devidamente 

assinalados para o abastecimento de H2O! 

 

 
6.8 - AVALIAÇÃO E CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO 
 

 

A ficha de avaliação é de preenchimento e submissão obrigatória para todos os Professores. No entanto, 

é nosso desejo alargar esta possibilidade a todos os participantes nos Campeonatos Nacionais Escolares. 

Deste modo, todos os elementos acreditados, sejam alunos, juízes, voluntários ou organização, estão 

convidados a preencher o respetivo formulário. 

 

Para o efeito, será disponibilizado um código de acesso que está impresso na credencial de cada 

participante e que será a palavra-chave (Login) de acesso ao formulário. 

 

No dia 30 de junho, após as 12:00h, poderão aceder ao LINK definido para a avaliação online. A 

organização disponibilizará também computadores junto ao secretariado para o mesmo efeito. 

Para preenchimento da ficha de avaliação poderá ser utilizada qualquer plataforma fixa ou móvel (tablet, 

smartphone, …). Será obrigatório e condição para a entrega dos certificados de presença, a submissão do 

formulário por parte dos professores. 
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De forma a agilizar o preenchimento da ficha de avaliação, também serão disponibilizados computadores 

no local do Secretariado-Geral, durante o período do almoço convívio. 

No dia 30 de junho, aquando da chegada para o almoço final de convívio, no Jardim do Bonfim, os 

professores dirigir-se-ão aos elementos do Secretariado-Geral para levantar os certificados e/ou 

formalizar o preenchimento/submissão da ficha de avaliação. 

 

Para uma maior rapidez e agilização do levantamento dos certificados é de todo o interesse que o 

preenchimento/submissão da ficha se concretize antes da chegada ao Jardim do Bonfim 

 

Os professores têm o direito e o dever, de avaliar o evento e a sua organização, pelo que não poderão 

iniciar a viagem de retorno sem concluir esta tarefa. 

 

 A opinião dos participantes constitui um forte contributo para que se possam alterar procedimentos e 

no futuro apresentar organizações que correspondam melhor às vossas expectativas de todos. 

 

 

6.9 - CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos, não considerados neste documento e nos documentos orientadores de cada 

modalidade, serão analisados pela organização com base no Regulamento do Programa do Desporto 

Escolar 2018/2019, Regulamento Geral de Provas 2018/2019 e no Regulamento Específico de cada 

modalidade do presente ano letivo. 

 

A Organização decidirá em conformidade e da sua decisão não cabe recurso. 


