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PORTIMÃO 

 

É com muita satisfação que o Município de Portimão, em parceria com o concelho de Lagoa, acolhe a Final Regional 

Juvenis/Juniores do Desporto Escolar 2017. 

O evento, que reúne cerca de 900 atletas provenientes de toda a região do Algarve, apresenta um número de participantes 

que, felizmente, traduz o empenho individual e coletivo dos professores, pais e alunos numa área tão crucial para o desenvolvimento 

da sociedade, como o desporto. 

A prática de atividade física desde cedo tem um forte impacto na formação dos 

jovens adultos e é determinante na escolha de hábitos e estilos de vida mais saudáveis. 

E é de olhos postos no futuro que temos trabalhado empenhadamente para melhorar as 

condições das infraestruturas desportivas, implementar programas inclusivos para 

diferentes faixas etárias e assegurar o apoio necessário às diferentes modalidades 

praticadas no município. 

Aproveitamos para congratular todos os Agrupamentos Escolares e o Movimento 

Associativo do nosso concelho pela elevação e disciplina com que têm trabalhado, 

dando um verdadeiro e inquestionável contributo para a dinamização desportiva do 

município de Portimão. 

 

 

A Presidente da Câmara Municipal de Portimão 

                                                                  Isilda Gomes 
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LAGOA - “A Nossa Gente, a Nossa Identidade” 

 

 

De 1773 a 2016 decorreram 243 anos, período de tempo em que as gentes de Lagoa aqui constituíram as suas famílias e 

lutaram por melhores dias, apoiadas numa cidadania apontada para o futuro, que hoje nos orgulha a todos, enquanto sobreviventes 

de bons e maus momentos, tudo fazendo para que este Concelho seja um paraíso turístico e social onde apeteça viver. 

Lagoa é um Concelho moderno, centro das atenções de quem nos visita e de quem aqui faz a sua vida e constrói a sua 

identidade e cidadania. 

Porque o executivo municipal não deixa os seus projetos por mãos alheias, ao ano de 2016 foi dado como mote temático “A 

Nossa Gente, a Nossa Identidade”  e servirá para homenagear e agradecer a todos quantos, ao longo de quase de dois séculos e 

meio, têm contribuído para que o Concelho seja o que é hoje, trilhando caminhos marcantes na evolução, com o objetivo de introduzir 

a modernidade e expansão das atividades económicas, com identidade própria, tal 

como previa o Alvará Régio assinado pelo rei D. José I e implementado pelo Ministro 

Marquês de Pombal. 

Assim, importa dizer que Lagoa se abre ao mundo em 2016 em duas vertentes 

de socialização importantes: “A Nossa Gente, a Nossa Identidade” com um programa 

evocativo em destaque e o privilégio de ter sido escolhida como “Cidade do Vinho 

2016”, distinção que premeia a história do nosso povo que soube produzir alguns dos 

melhores néctares vinícolas, como ainda hoje acontece. 

Como Presidente do Executivo Municipal, sinto orgulho do trabalho 

desenvolvido pelas nossas gentes. 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa 

                                                                  Francisco Martins 
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1 - ENQUADRAMENTO 

 

Com o objetivo de melhor gerir os recursos humanos e materiais, a Direção de Serviços da Região do Algarve – Desporto 

Escolar – propõe-se organizar de uma forma concentrada a fase regional de algumas modalidades. O objetivo é realizar o apuramento 

para os campeonatos nacionais do Desporto Escolar e uma cerimónia de entrega de prémios num espaço de eleição para o efeito. 

 

 

 

2 - ÂMBITO 

 

Esta prova é aberta a todos os estabelecimentos de Ensino (oficiais ou particulares) da região do Algarve, que tenham 

assegurado a qualificação na fase regular dos respetivos campeonatos. 

 
 
 

3 – LOCAIS, MODALIDADE E HORÁRIOS 

 

Na presente edição, a Fase Regional de Juvenis/Juniores terá o seguinte enquadramento: 

 

Local Modalidade Escalão/Género 10:15 – 14:00 14:00 – 16:00 

EB Jacinto Correia - 
Lagoa 

Futsal Juvenis Masculinos 
 

Meias-finais 
 

3º/4º Lugar 
Final 

 

Local Modalidade Escalão/Género 10:15 – 12:30 14:00 – 15:30 

 
EB A. C. Contreiras – 

Armação de Pêra 
 

Desportos Gímnicos Vários Misto 
Acrobática (nível 3) e 

Trampolins 
Ginástica de Grupo 

 

Local Modalidade Escalão/Género 10:15 – 15:00 

Centro Náutico 
Municipal da 

Mexilhoeira da 
Carregação 

Canoagem 
Infantis, Iniciados e 

Juvenis 
2Km; 3Km; 200m, K1 

 

Local Modalidade Escalão/Género 10:15 – 16:00 14:00 – 16:00 

EB Rio Arade - Parchal Badminton 

 
Juvenis F/M 
Juniores F/M 

 

Jogos de Singulares Jogos de Equipas 
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Local Modalidade Escalão/Género 10:15 – 14:00 14:00 – 16:00 

ES Manuel Teixeira 
Gomes – Portimão 

Voleibol Juvenis F/M Meias-Finais 
3º/4º Lugar 

Final 

 

Local Modalidade Escalão/Género 10:15 – 15:30 

 
Piscinas Municipais da 

Mexilhoeira Grande 
 

Natação 
Juvenis F/M 
Juniores F/M 

50M,50L,50C,50B,100E, 100L,100C,100B,100M, 
200B, 200L, 200C, 200E e Estafetas (4x25E e 

4x50L) 

 

Local Modalidade Escalão/Género 10:15 – 15:30 

Pavilhão Municipal de 
Lagoa 

Ténis de Mesa 
Iniciados F/M 
Juvenis F/M 

Jogos de Singulares 

 

Local Modalidade Escalão/Género 10:15 – 12:00 

 
Auditório Municipal de 

Lagoa 
 

ARE (Nível Avançado) Vários Misto Apresentação das rotinas 

 

Local Modalidade Escalão/Género 10:15 – 15:30 

Clube Ténis              
Portimão 

Ténis Vários Misto Jogos de Singulares 

 

Local Modalidade Escalão/Género 11:00 – 15:30 

 
Clube Naval de Lagos 

 
Vela 

Inf. A, Inf. B; Inic  F/M 
(Optimist) 

Juvenis F/M (Laser 4.7) 
3 Regatas por Classe (Optimist e Laser 4.7) 

 

 

 

4 – ALUNOS APURADOS 

 

O limite de elementos por cada grupo-equipa nas modalidades de futsal e voleibol é de 15 (12 jogadores, 2 alunos juízes/árbitros 

e 1 professor). Nas restantes modalidades participarão os alunos apurados de acordo com as informações recolhidas junto dos 

professores de apoio de cada modalidade, tendo em conta os regulamentos específicos.  

A grelha com os alunos apurados será enviada assim que possível. 
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5 - PROGRAMA 

 

Na presente edição, a Fase Regional de Juvenis/Juniores terá o seguinte horário: 

09:00h às 09:30h – Chegada e acreditação dos grupos equipas nos locais das provas. 

É obrigatório levar o documento identificativo (original ou fotocópia autenticada pela escola) de cada aluno, a ficha nominal do 

grupo/equipa (só podem participar os alunos que constem na respetiva ficha e que tenham sido inscritos até 15 Março de 2017) e 

autorização do Encarregado de Educação. 

10:15 h – Início da competição. 

16:00 h – Encerramento de todas as atividades. 

16:15 h – Deslocação para o Portimão Arena. (Presença obrigatória) 

– Lanche convívio 

17:00 h – Início da Cerimónia de entrega de prémios. 

19:00 h – Encerramento da Cerimónia de entrega de prémios. 

 

 

6 - INSCRIÇÕES 

 

As inscrições, com exceção da Natação, deverão ser realizadas, impreterivelmente, até ao dia 23 de abril, no seguinte 

endereço: 

http://inscricoes.plurisolutionslab.com/LoginFinaisRegionais.aspx 

 
 

 

7 – CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos, bem como as dúvidas resultantes da aplicação dos regulamentos específicos de cada modalidade, serão 

analisados e resolvidos pela organização, e da sua decisão não cabe recurso. 

 

http://inscricoes.plurisolutionslab.com/LoginFinaisRegionais.aspx

