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Ao serviço da comunidade desde 1980, a Associação Sócio 
Cultural do Vale Grande dá início a uma publicação regular, 
que procurará ser mais um meio informativo ao dispor da 
população, divulgando não só, as suas actividades e 
iniciativas, mas também o muito que de bom se faz na 
freguesia de Pontinha e Famões e no concelho de Odivelas. 
Cá estaremos ao seu lado, dando seguimento ao trabalho que 
iniciámos há 38 anos.

De segunda a sexta-feira disponibilizamos 
actividades de natureza cultural e 
desportiva. 

A nossa Associação

Centro de estudos 
e OTL

Serviços 
médicos e de 
enfermagem

Com o propósito de servir os seus associados e 
comunidade envolvente, procuramos assegurar um 
conjunto de serviços de natureza social, educativa, 
cultural e desportiva. S e r v i ç o s m é d i c o s e d e 

enfermagem, centro de estudos e 
OTL, atletismo, bar e restaurante, 
são algumas das ofertas que 
disponibilizamos.

Bar e Restaurante Atletismo

As nossas actividades

Academia de Fado, Teatro, ballet, 
dança contemporânea, hip-hop, danças 
latinas, Yoga, informática para seniores, 
ginástica para seniores e artes marciais 
na modalidade de Kenpo e brevemente 
também na modalidade de Karaté, 
estão ao dispor dos nossos associados. 



Mercado de Natal 2018

Desporto

A equipa de atletismo da Associação Vale Grande soma e 
segue. Novembro foi um mês em cheio com o 2ª lugar por 
equipas nos 20 Km de Almeirim, 15 Km de Benavente e na Meia 
Maratona de Abrantes. Na Corrida D. Dinis em Odivelas, uma 
prova com cerca de 400 atletas, a Associação Vale Grande 
esteve representada por Vítor Oliveira, que alcançou o 2º lugar 
do pódio.

No passado dia 19 de Novembro decorreu a Gala do Desporto de 
Odivelas 2018. A Associação Vale Grande foi agraciada pelo Município 
de Odivelas com a medalha de mérito desportivo. Também os seus 
atletas  Rui Martins e Carmen Ferreira foram homenageados pela 
conquista, respectivamente, do Vice Campeonato Europeu no 
Enduroman 2018 (48 horas contínuas) e do Campeonato Nacional de 
Trail 2017, no escalão F45. 

Dia 8 de Dezembro, a Associação Vale Grande recebe mais 
um torneio de matraquilhos. Será uma prova internacional, 
com os melhores atletas nacionais e alguns internacionais, 
disputada em mesas homologadas para o Campeonato 
Mundial da modalidade. A contar para o Ranking Mundial da 
Federação Internacional de Futebol de Mesa, a prova 
definirá a Seleção Portuguesa que representará Portugal no 
Mundial de 2019 em Múrcia, Espanha.

Dias 7, 8 e 9 de Dezembro, decorrerá na sede da Associação 
Vale Grande a 4ª Edição do seu Mercado de Natal. Gastronomia, 
artesanato, doçaria, música, folclore e muita animação irão 
preencher três dias de um evento que tem igualmente uma 
natureza social e solidária, com a recolha de roupa e alimentos 
para donativo. À semelhança dos anos anteriores, o Mercado de 
Natal da Associação

Vale Grande conta com o apoio da Junta 
de Freguesia de Pontinha e Famões. Um 
apoio sempre presente às associações e 
colectividades da freguesia, muito 
contribuindo para o desenvolvimento das 
suas actividades, em benefício dos 
associados e de toda a comunidade. 

Rua São Domingos, Lote 205, 
Vale Grande, Pontinha 

geral.valegrande@gmail.com 

Sem esquecer 
os adeptos da 
modalidade 

não federados, decorrerá 
e m p a r a l e l o u m a 
compet ição em mesas 
tradicionais.

Dia 23 de Novembro, decorreu a Gala de 
Desporto, Cultura e Juventude da freguesia de 
Pontinha e Famões. O Grande Prémio do Vale 
Grande 2018 foi distinguido como Evento 
Desportivo do ano. Os atletas Rui Martins e Vítor 
Oliveira foram também distinguidos. 
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