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Anexo 1 

Informações recolhidas sobre as actividades realizadas pelo Grupo Popular das 

Portelas 

Actividade Informações sobre a actividade O que incluía a 
actividade 

Objectivos 

Passeio de 
Cicloturismo 
(desde 2004) 

- Percursos com passagem por 
todas as freguesias do concelho 
de Lagos: de 2004 a 2006, 43 
Km; de 2007 a 2010, 50 Km. 
- Possibilidade de inscrição com 
ou sem almoço. 
- Inserido no calendário da 
Federação Portuguesa de 
Cicloturismo. 
- Participantes: em 2005, 85 
participantes, alguns deles 
representados em 11 equipas; em 
2006, 95 participantes, alguns 
deles representados em 10 
equipas; em 2008, 90 
participantes, alguns deles 
representando 9 clubes; em 2010 
cerca de 55 participantes, alguns 
representados em equipas.   

Licenças, seguro, 
abastecimento, 
troféus, 
policiamento e 
refeição. 

 

Torneio de 
Paintball (de 
2004 a 2006) 

- Em 2005, contou com 45 
participantes, alguns 
representados em 8 equipas. 
Houve atribuição de 1º, 2º e 3º 
prémios. 

Munições, 
refeições e 
troféus. 

 

Concurso 
PESCAMAR 
(de 2004 a 
2008) 

- Realizado ao longo da costa, 
desde Lagos à Carrapateira. 
- Em 2005, contou com 44 
participantes, alguns 
representados em 6 equipas. 
Houve atribuição de prémios 
individuais e por equipas do 1º 
ao 3º prémio. 
- Em 2006, contou com 38 
participantes, alguns 
representados em 10 equipas; 
contou com os escalões seniores, 
masculino e femininos, e juvenis; 
foram atribuídas classificações 
individuais masculina, feminina, 
juvenil e equipa, apenas 1º 
prémios. 

Sacos para peixe, 
materiais diversos 
de pesca, licenças, 
refeições e 
troféus. 
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Actividade Informações sobre a actividade O que incluía a 
actividade 

Objectivos 

Torneio de setas 
(de 2004 a 
2005) 

 Aquisição de alvo 
e setas, refeições e 
troféus 

Divulgação da 
modalidade que é 
Federada, mas 
está dotada ao 
esquecimento, e 
com visa ao 
alargamento do 
número de 
participantes 

Torneio de Tiro 
ao Alvo (de 
2004 a 2009) 

- Em 2005, contou com 35 
participantes, alguns 
representados em 6 equipas. 
Foram atribuídas classificações 
masculinas e femininas desde o 
1º ao 3º prémios. 
- Em 2006, contou com 30 
participantes. Foram atribuídas 
classificações de 1º, 2º e 3º 
prémios. 
- Em 2008, contou com 38 
participantes. Foram três os 
classificados. 

Alvos e chumbos, 
refeições e troféus 

Divulgação da 
actividade que 
conta com muitos 
adeptos. 

Encontro de 
Poetas 
Populares 

- Em 2004, contou com 14 
participantes. 

Prémios de 
participação e 
deslocação de 
poetas 

Divulgação da 
poesia popular.  

Grande Noite de 
Fados / Noite de 
Fado Amador 
(desde 2004) 

- Em 2004, contou com 12 
fadistas. 
- Em 2010, contou com 7 
fadistas. 

Pagamento a 
fadistas, refeições 
e prémios de 
participação. 

Divulgar e dar a 
conhecer o fado 
aos turistas de 
outros países que 
nesta altura se 
encontram de 
férias no concelho 
de Lagos. 

Festas dos 
Santos 
Populares  

- Iniciaram-se antes da 
constituição da associação. 
- Inicialmente realizavam-se 
apenas nos dias dos Santos 
Populares, mas com o tempo 
foram-se alargando pelos meses 
de Junho, Julho e Agosto. 
- Animação musical com artista 
popular e marcha.   

Serviço de bar e 
refeições, 
pagamento ao 
músico 
convidado.  
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Actividade Informações sobre a actividade O que incluía a 
actividade 

Objectivos 

Aniversário do 
Clube 

- Em 2006: contou com marcha 
passeio com a extensão de 12 km 
que teve 50 participantes; contou 
com jogo de futsal inter-sócios, 
tendo a equipa vencedora 
recebido uma taça para assinalar 
a vitória; contou ainda com um 
almoço de confraternização entre 
todos os participantes. 
- Em 2007, contou com II Taça 
inter-sócios através de um jogo 
de futebol e uma caminhada com 
a extensão de aproximadamente 
10 km. 
- Em 2008 e 2009, contou com 
III Taça inter-sócios de futebol, 
Passeio de BTT com extensão de 
50 Km e marcha passeio com 
extensão de 10 km. 
- Em 2010: Marcha passeio de 10 
km por caminhos rurais e Passeio 
de BTT de 50km. 
- Em 2011: Passeio de Bicicletas 
Antigas com almoço e lanche 
convívio. 

Incluindo 
refeições e 
troféus. 

 

Aprendizagem 
da Pintura 
(desde 2005) 

- Exposição final de trabalhos. Formador e 
materiais de 
pintura. 

Incutir nas 
crianças o gosto 
pela pintura em 
diversos materiais 
e mantê-las 
ocupadas durante 
as férias escolares 
do verão. 

Passeio de BTT 
das 
Amendoeiras 
em flor (em 
2007) 

 Abastecimentos, 
licenças, 
policiamento e 
troféus. 

Assinalar a nova 
secção desportiva 
do G.P.P. 

Passeio de BTT 
integrado nas 
Festas do 25 de 
Abril (em 2007) 

 Abastecimentos, 
licenças, 
policiamento e 
troféus. 

 

Passeio de BTT 
integrado no 
Dia Europeu 
Sem Carros 
(desde 2007) 

- Actividade organizada em 
conjunto com a Câmara 
Municipal de Lagos. 

Abastecimentos, 
licenças, 
policiamento e 
troféus. 
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Actividade Informações sobre a actividade O que incluía a 
actividade 

Objectivos 

Raid de BTT 
(desde 2008) 

- Percurso de dois níveis 
distintos: de cerca de 40 Km e de 
cerca de 70 km, podendo variar 
consoante o percurso organizado. 
- Em 2008: contou com 46 
participantes dos 96 inscritos, 
que não compareceram devido às 
condições climatéricas, o 
percurso realizado foi o de 70 
km. 
- Em 2010: cerca de 250 
participantes, alguns 
representados em equipas. 

Refeições, 
licenças, seguros, 
troféus, refeições 
e policiamento. 

 

Passeio 
Nocturno de 
BTT 

- Percurso de 30km por 
caminhos rurais, início e fim nas 
Portelas. 

Abastecimentos, 
dorsais e seguros. 

 

5º Passeio de 
BTT – Passeio 
Solidáro 

- Percurso de 40 km, passando 
pela NECI, associação apoiada, 
cerca de 140 participantes. 

Abastecimento, 
almoço e seguro. 

 

Magusto de São 
Martinho 

Realizado com o apoio da Junta 
de Freguesia de S. Sebastião que 
habitualmente oferece castanhas 
e água-pé às várias associações. 

  

Exposição de 
Trabalhos do 
Grupo Sénior 

Em 2010 realizou-se a 8º edição 
da exposição, que esteve aberta 
ao público durante três dias, das 
15h às 20h, através do 
voluntariado das senhoras que 
compõem o grupo. Mostra de 
diferentes trabalhos manuais 
feitos a partir de vários materiais 
e técnicas. 

Partilha de lanche 
com os visitantes. 

 

Exposição de 
Presépios 

Decorre durante alguns dias nos 
meses de Dezembro e Janeiro. 
- Presépios feitos pelos sócios e 
população em geral, com recurso 
a diversos materiais. 
- Utilização do edifício da Escola 
Primária das Portelas. 

  

Festa de Natal - Em 2010: Convívio na sede do 
Grupo Popular das Portelas, com 
declamação de poemas e 
concerto pelos Pequenos 
Sulistas, da Academia de Música 
de Lagos. 

Lanche 
partilhado. 
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Actividade Informações sobre a actividade O que incluía a 
actividade 

Objectivos 

Cantar dos Reis - Animação de Rua nas Portelas 
e na cidade de Lagos, passando 
por casas particulares e 
restaurantes.  
- Participação na noite de 
Cantares de Reis da Junta de 
Freguesia de S. Sebastião.  
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