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OFÍCIO Nº 208/23 - DAS - D.C.J.E.A      DATA: 2023/03/07   

REGst. Nº 215/2023 

Jogos Desportivos Concelhios 2023 
____________________________________________________________________________ 
Todos os anos durante o mês de abril têm lugar em Torre de Moncorvo os Jogos Desportivos 

Concelhios. A iniciativa, organizada pelo Município de Torre de Moncorvo, tem muita 

tradição no concelho pois conta com mais de 25 edições.  

 

Os Jogos Desportivos Concelhios regressaram em 2022 com uma grande afluência dos 

Munícipes, com mais de 250 participantes nas diferentes modalidades, depois de 2 anos de 

interrupção devido à pandemia. 

 

Em 2023, os Jogos Desportivos Concelhios decorrem de 27 março a 25 de abril 2023 e no seu 

âmbito serão disputadas as seguintes modalidades: Futsal – Seniores; Dominó; Sueca; Pesca 

desportiva; Jogos populares; Ténis de mesa e Basquetebol 3x3 

 

Um Passeio de BTT e a Rota das Belas Vistas – variante do lobo, também estarão integrados 

com caracter lúdico nos jogos desportivos concelhios, de forma a promover a prática 

desportiva e, por inerência, a atividade física junto de todos os segmentos da população. 

 

Regras de inscrição para as diversas modalidades  

1. Só podem participar nos jogos os residentes no concelho há mais de 1 ano ou que dele 

sejam naturais. 

2. Para trabalhadores residentes no concelho, obrigatória apresentação do atestado de 

residência pela junta de freguesia da sua área de residência. 
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3. As exceções são analisadas casuisticamente pela organização.         

4. Na modalidade do futsal, apenas 1 equipa por associação constituída no mínimo 8 

participantes e no máximo 12, sendo proibida a participação de atletas federados que 

tenham participado em Campeonatos Seniores ou Juniores de Futebol ou Futsal, na época 

2022/2023. 

5. Na modalidade de dominó, 2 participantes por associação. 

6. Na modalidade da pesca desportiva apenas 1 equipa por associação, constituída por 3 

participantes. 

7. Na modalidade da sueca até duas equipas por associação, constituídas por 2 

participantes. 

8. Na modalidade dos jogos populares até duas equipas por associação, constituídas por 2 

participantes. 

9. Na modalidade de ténis de mesa até duas equipas por associação, constituídas por 1 

participante. 

10. Na modalidade do basquetebol 3x3 apenas 1 equipa por associação constituída no 

mínimo 3 e no máximo 4 participantes, sendo proibida a participação de atletas 

federados na época 2022/2023. 

11. Nas atividades de caracter lúdico, passeio de BTT e caminhada, a inscrição é individual, 

sem ser necessário a inscrição por Associação.  

12. Os participantes podem participar nas várias modalidades, inscritos por várias 

associações. 

 

Datas para entrega das inscrições   

 Inscrições para a Torneio de Futsal são realizadas até ás 13:00 horas do dia 22 de março; 
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 Inscrições para a Torneio de Basquetebol 3x3 são realizadas até ás 13:00 horas do dia 31 

de março; 

 Inscrições para o Dominó e Sueca são realizadas até ás 13:00 horas do dia 31 de março; 

 Inscrições para o Passeio de BTT são realizadas até ás 13:00 horas do dia 6 de abril; 

 Inscrições para o Pesca Desportiva são realizadas até ás 13:00 horas do dia 6 de abril; 

 Inscrições para a Rota das Belas Vista – variante do lobo são realizadas até ás 13:00 horas 

do dia 24 de abril; 

 Inscrições para os Jogos Populares são realizadas até ás 13:00 horas do dia 24 de abril; 

 Inscrições para o Ténis de Mesa são realizadas até ás 13:00 horas do dia 24 de abril; 

 

As fichas de inscrição devem ser devidamente preenchidas e acompanhadas pelas respetivas 

cópias do documento de identificação (BI ou CC), devidamente autorizado para o efeito. 

As inscrições são feitas no Gabinete do Desporto da Câmara Municipal, telf. 279200220 e por 

contato email: desporto@torredemoncorvo.pt, sendo excluída qualquer Associação que não 

entregue dentro deste prazo. 

A reunião com as Associações e o sorteio da prova de futsal, realizar-se-á no dia 23 de março 

2023, pelas 21 horas, na Biblioteca Municipal. 

As fichas de inscrição das várias modalidades e regulamentos do futsal e do basquetebol 3x3 

as informações necessárias poderão ser consultadas em www.torredemoncorvo.pt. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

O Vice-Presidente 

_________________________ 

(Victor Moreira) 
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