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ANEXO VIII  

Instalações Desportivas 

 

1. Complexo Desportivo do Monte da Forca 

As instalações do Complexo Desportivo do Monte da Forca compreendem: 

a) Um campo relvado com 119 metros de comprimento e 76 metros de largura; 

b) Bancadas e tribuna com capacidade para 5500 pessoas sentadas; 

c) WC`S Públicos; 

d) Balneários e WC’S para atletas, treinadores e árbitros; 

e) Posto de primeiros socorros/ apoio médico e serviço de controlo antidopagem; 

f) Arrecadação de material; 

g) Zona de equipamento técnico; 

h) Bares para o público. 

 

2. Campo de Futebol do Calvário 

As instalações desportivas do campo de futebol do Calvário compreendem: 

a) Um campo relvado sintético com 112 metros de comprimento e 69 metros de largura; 

b) Bancadas e tribuna com capacidade para cerca de 2300 pessoas sentadas; 

c) WC`S Públicos; 

d) Balneários e WC’S para atletas, treinadores e árbitros; 

e) Posto de primeiros socorros/ apoio médico e serviço de controlo antidopagem; 

f) Arrecadação de material; 

g) Zona de equipamento técnico. 

 

4. Piscinas Municipais Cobertas 

As instalações das Piscinas Municipais cobertas compreendem: 

a) Uma piscina de 25m x 10m (6 pistas), com profundidade no plano de água entre 1,40m e 

2,10m, estando equipada com 4 escadas de acesso/saída; 

b) Uma piscina de 16m x 8m, com profundidade constante no plano de água de 0,70m, está 

equipada com escadas de acesso; 

c) Uma piscina de 8m x 4m, com profundidade no plano de água entre 0,35m e 0,55; 

d) Ginásio equipado para atividades de academia e fitness; 

e) Uma sala de reuniões; 

f) Receção e galeria de permanência de utentes; 

g) Secretaria; 

h) WC´S públicos (1º piso) 

i) Balneários masculinos, femininos e respetivos WC´S; 

j) Cacifos, guarda-roupa; 

k) Lava-pés e secadores de cabelo; 

l) Arrecadação de material didático; 

m) Salas de máquinas, caldeiras, tratamentos de água e ar, etc; 

n) Gabinete técnico; 
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o) Arrecadação de material de limpeza e afins. 

 

 

5. Complexo Desportivo do Codessais 

I. Piscinas municipais descobertas 

As instalações das Piscinas Municipais descobertas compreendem: 

a) Uma piscina circular com 40m de diâmetro e 1,40m de profundidade, interligada com uma 

piscina circular de 16m de diâmetro e 3m de profundidade; 

b) Uma piscina circular com 12m de diâmetro e 0,60m de profundidade, interligada com uma 

piscina circular de 8m de diâmetro e 0,80m de profundidade; 

c) Vestiários/balneários; 

d) Lava-pés e chuveiros; 

e) Vasta área de recreio com relva; 

f) Bar e ponto de venda ao público com esplanada; 

g) Pista e rampas para skate e patins. 

II. Court de ténis do Codessais 

As instalações do court de ténis compreendem: 

a) Um court de ténis com medidas oficiais; 

b) Iluminação; 

c) Balneários; 

d) Bancadas. 

 

6. Pavilhão dos Desportos de Vila Real 

As instalações do Pavilhão dos Desportos compreendem: 

a) Um recinto de jogo; 

b) Um ginásio; 

c) Um auditório; 

d) Uma sala técnica; 

e) Uma sala de primeiros socorros; 

f) Quatro gabinetes administrativos; 

g) Um bar; 

h) Uma área de arrumações; 

i) Áreas técnicas de serviço e manutenção; 

j) Uma tribuna VIP e de imprensa; 

k) Bancadas fixas, retráteis e lugares específicos para utentes portadores de deficiência; 

l) Oito vestiários/balneários de apoio a atletas; 

m) Quatro vestiários/balneários de apoio a árbitros/técnicos/professores; 

n) Cinco vestiários/balneários de apoio a utentes portadores de deficiência; 

o) Instalações sanitárias para o público em geral; 

p) Hall, átrio e zona de segurança com balcões de receção a público e atletas. 

 

7. Pavilhões do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus 

I. Pavilhão da Escola Morgado de Mateus 

As instalações do Pavilhão da Escola Morgado de Mateus compreendem: 

a) Um recinto de jogo; 
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b) Uma sala técnica; 

c) Uma sala de primeiros socorros; 

d) Dois gabinetes administrativos; 

e) Uma área de arrumações; 

f) Áreas técnicas de serviço e manutenção; 

g) Bancadas fixas; 

h) Seis vestiários/balneários de apoio a atletas. 

II. Pavilhão da Escola Jerónimo Amaral 

As instalações do Pavilhão da Escola Jerónimo de Amaral compreendem: 

a) Um recinto de jogo; 

b) Uma sala técnica; 

c) Um gabinete administrativo; 

d) Uma área de arrumações; 

e) Área técnica de serviço e manutenção; 

f) Bancadas fixas; 

g) Dois vestiários/balneários de apoio a atletas. 

 

8. Pavilhões dos Centros Escolares 

I. Pavilhão do Centro Escolar das Árvores 

As instalações do Pavilhão do Centro Escolar das Árvores compreendem: 

a) Um recinto de jogo; 

b) Balneários e WC´S; 

c) Sala técnica; 

d) Sala de arrumações. 

II. Pavilhão do Centro Escolar do Bairro de São Vicente Paula 

As instalações do Pavilhão do Centro Escolar do Bairro de São Vicente de Paula compreendem: 

a) Um recinto de jogo; 

b) Balneários e WC´S; 

c) Sala técnica; 

d) Sala de arrumações. 

III. Pavilhão do Centro Escolar Abade de Mouçós 

As instalações do Ginásio do Centro Escolar Abade de Mouçós compreendem: 

a) Um recinto de atividade física; 

b) Balneários e WC´S; 

c) Salas técnicas; 

d) Salas de arrumações. 

IV. Polivalente interior coberto do Centro Escolar da Araucária 

As instalações do polivalente coberto do Centro Escolar da Araucária compreendem: 

a) Um polivalente de atividades; 

b) Balneários e WC´S; 

c) Sala técnica; 

d) Sala de arrumações. 

 

 

9. Polivalentes Desportivos 
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I. Polivalente da estação 

As instalações do Polivalente da estação compreendem: 

a) Recinto de jogo de 37m de comprimento, por 9m de largura em relva sintética; 

b) Vedação em muro de betão com grades e redes nos topos por detrás das balizas; 

c) WC´S e bancadas; 

d) Balizas com redes e rede bate bolas por detrás das balizas; 

e) Iluminação.  

II. Polivalente do Bairro de São Vicente de Paula 

As instalações do Polivalente do Bairro de São Vicente de Paula compreendem: 

a) Recinto de jogo de 46m de comprimento, por 12m de largura em relva sintética; 

b) Vedação em muro de betão com grades e redes de 8m de altura a toda a volta; 

c) Balizas com redes e rede bate bolas por detrás das balizas; 

d) Iluminação. 

 

III. Polivalente do Parque florestal 

As instalações do Polivalente do parque florestal compreendem: 

a) Recinto de jogo de 36m de comprimento, por 9,5m de largura em relva sintética; 

b) Vedação em muro de betão com grades e redes de 4m a toda a volta; 

c) Balizas com redes e rede bate bolas por detrás das balizas; 

d) Iluminação. 

 

IV. Polivalente do Parque Corgo 

As instalações do Polivalente do Parque Corgo compreendem: 

a) Recinto de jogo de 54m de comprimento, por 14m de largura em tartan encarnado; 

b) Vedação em muro de betão e com grades e redes de 5m em toda a área envolvente; 

c) Balneários e WC´S; 

d) Balizas com redes e rede bate bolas por detrás das balizas; 

e) Tabelas de Basquetebol completamente equipadas; 

f) Iluminação apenas de presença. 

 

V. Polivalente coberto da Araucária 

As instalações do Polivalente coberto da Araucária compreendem: 

a) Um recinto de jogo com 54m de comprimento, por 15m de largura em tartan azul; 

b) Vedação em gradeamento e rede; 

c) Balizas com rede e redes bate-bolas nos topos por detrás das balizas; 

d) Tabelas de Basquetebol; 

e) Cobertura e iluminação; 

f) Balneários e WC´S; 

g) Sala de arrumações. 

 

VI. Polivalente do Seixo 

As instalações do Polivalente coberto da Araucária compreendem: 

h) Um recinto de jogo com 26m de comprimento, por 12m de largura em tijoleira de betão; 

i) Vedação em gradeamento e rede; 

j) Tabelas de Basquetebol; 
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k) Iluminação. 

 

10. Pista de Rádio Modelismo Automóvel  

As instalações da Pista de Rádio Modelismo Automóvel compreendem: 

a) Pista específica, para rádio modelismo; 

b) Paddock coberto completamente equipado; 

c) Casa de cronometragem; 

d) Bancadas cobertas; 

e) Iluminação. 

 

11 Pavilhão do Regimento de Infantaria nº13 

As instalações do Pavilhão do Regimento de Infantaria nº13 compreendem: 

a) Um recinto de jogo; 

b) Uma área de arrumações; 

c) Áreas técnicas de serviço e manutenção; 

d) Bancadas fixas; 

e) Três vestiários/balneários de apoio a atletas; 

f) Instalações sanitárias para o público em geral. 

 

12. Pavilhão do Parque de Exposições da Nervir 

As instalações do Pavilhão do Parque de Exposições da Nervir compreendem: 

a) Um recinto de exposições; 

b) Seis salas técnicas; 

c) Uma sala de primeiros socorros; 

d) Quatro gabinetes administrativos; 

e) Um bar; 

f) Uma área de arrumações; 

g) Áreas técnicas de serviço e manutenção; 

h) Uma sala de imprensa 

i) Instalações sanitárias para o público em geral; 

j) Hall, átrio e zona de segurança com balcões de receção a público. 

 

 

 

 

 

 


