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EVENTO INTEGRA SEMANA EUROPEIA DO DESPORTO 

IPDJ APOSTA NO REGRESSO DO #BEACTIVE EM 
FAMÍLIA E #BEACTIVE NIGHT A 24 DE SETEMBRO 

 

  
Fotos: HMS Sports | Gustavo Figueiredo 

 

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) abriu hoje as inscrições para o #BEACTIVE 
NIGHT, que irá realizar-se a 24 de setembro em dois palcos: Centro Desportivo Nacional do 
Jamor e Vila Nova de Famalicão, após a estreia no ano passado. O evento insere-se no vasto 
programa da Semana Europeia do Desporto, que irá decorrer de 23 a 30 de setembro, de 
iniciativa da Comissão Europeia e coordenado em Portugal pelo IPDJ.  
 
O #BEACTIVE NIGHT reúne corrida e caminhada de 5 km para pessoas de todas as idades em 
circuitos específicos criados no Jamor e em Vila Nova de Famalicão. As inscrições são gratuitas 
e podem ser efetuadas através do link beactivenight.pt  
 

#BEACTIVE EM FAMÍLIA 
O #BEACTIVE NIGHT Jamor integra o programa do #BEACTIVE em FAMÍLIA, cujo objetivo é 
promover atividades em família e incentivar a prática desportiva. A partir das 15h00, o Centro 
Desportivo Nacional do Jamor recebe diversas ativações, abertas ao público em geral e sem 
inscrição prévia, permitindo a experimentação das mais variadas modalidades desportivas. 
 
Entre as modalidades disponíveis no #BEACTIVE em FAMÍLIA estão a canoagem, judo, futebol, 
vela, remo, mergulho, golfe, karts e escalada. No palco também se realizarão atividades de 
fitness, dança e animação. O programa completo será divulgado em breve. 
 

   
Fotos: HMS Sports | Gustavo Figueiredo 

 

#BEACTIVE NIGHT JAMOR 
A corrida/caminhada de 5 km pode ser feita em dois horários, com o atleta a escolher a hora 
pretendida no formulário de inscrição: 18h00 e 18h30. A iniciativa desenvolve-se no Centro Des-  
 

https://beactivenight.pt/
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portivo Nacional do Jamor, junto à Pista nº2; a partida estará instalada junto ao relvado informal, 
próximo da pista nº 2, e meta na praça central do evento. Todo o percurso é cumprido dentro 
do perímetro do Jamor, em diferentes tipos de piso: alcatrão, terra batida e relva.  
 
Cada inscrito recebe a t-shirt oficial da prova. A entrega dos kits de partida será feita no dia 24, 
entre as 10h00 e as 17h00, no Jamor. As inscrições estão limitadas a 2.000 atletas, são gratuitas 
e podem ser efetuadas através do link beactivenight.pt  
 

  
Fotos: HMS Sports | Gustavo Figueiredo 

 

EMBAIXADORES #BEACTIVE  
Sem carácter competitivo, o IPDJ procura promover o desporto entre pessoas de todas as 
idades. Os embaixadores #BEACTIVE Elisabete Jacinto, Simone Fragoso e Adelaide Patrício 
marcarão presença no evento, cumprindo os 5 km no percurso criado no Jamor.  
 

   
Fotos: HMS Sports | Gustavo Figueiredo 

 

PROGRAMA DO EVENTO JAMOR 
10h00 – início da entrega de kits para #BEACTIVE NIGHT Jamor  
15h00 – início do #BEACTIVE em FAMÍLIA (atividades/modalidades) 
17h00 – final da entrega de kits 
18h00 – #BEACTIVE NIGHT Jamor - Partida Corrida/Caminhada 5 km (primeira prova) 
18h30 – #BEACTIVE NIGHT Jamor - Partida Corrida/Caminhada 5 km (segunda prova) 
20h00 – Encerramento do evento 
 

#BEACTIVE NIGHT VILA NOVA DE FAMALICÃO 
O Parque da Devesa, em Famalicão, é o palco da corrida/caminhada de 5 km, com partida e 
chegada no parque de estacionamento. O arranque está previsto para as 21h00. As inscrições 
são gratuitas e podem ser feitas até 21 de setembro neste link ou presencialmente, na Loja do 
Corredor, no Porto. O evento é limitado a 3.000 atletas e o kit de partida será entregue no dia 
24, entre as 10h00 e as 19h00, no local da prova.  
 
 

https://beactivenight.pt/
https://www.runporto.com/pt/eventos/corrida-beactive/corrida-beactive-famalicaoo-2022/inscricoes/
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PROGRAMA DO EVENTO VILA NOVA DE FAMALICÃO 
10h00 – início da entrega de kits para #BEACTIVE NIGHT Vila Nova de Famalicão 
19h00 – final da entrega de kits  
21h00 – #BEACTIVE NIGHT Vila Nova Famalicão 
23h00 – Encerramento do evento 
 
 

O #BEACTIVE NIGHT Jamor e Vila Nova de Famalicão é organizado pelo IPDJ, com apoio do 
Centro Desportivo Nacional do Jamor, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, Oeiras e 
Vila Nova de Famalicão. 
 
Todas as informações podem ser acompanhadas no sítio oficial do evento: beactivenight.pt  

     
 

Contacto Media: comunicacao.jamor@beactivenight.pt | +351 964 851 255 
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