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Apresentação 

A Direção-Geral da Educação e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (Direção de Serviços da 

Região do Algarve), sob a égide do Ministério da Educação, apresentam-se numa organização conjunta, 

em parceria com a Câmara Municipal de Lagoa, para realizar os Campeonatos Nacionais Escolares de 

Iniciados 2017, de  28 de junho a 1 de julho, nas cidades de Lagoa, Silves e Portimão.   

 

Esta organização contará ainda com as seguintes escolas parceiras: Agrupamento de Escolas de Silves Sul, 

Agrupamento de Escolas do Rio Arade, Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira. 

 

A Direção de Serviços da Região Algarve, como entidade executora, definiu como parceiros 

fundamentais estes agrupamentos de escolas que, ao aceitarem o desafio de acolher os participantes de 

várias modalidades, tornarão possível não só uma dinamização desportiva local, mas também o convívio 

entre jovens de todo o país, segundo princípios desportivos e de cidadania, de estilos de vida saudáveis e 

da formação integral dos indivíduos. 

 

O concelho anfitrião - Lagoa, que assume o papel de coorganizador e os Agrupamentos de Escolas, estão 

fortemente envolvidos nesta intenção de transformar o evento num acontecimento marcante tanto a 

nível regional como a nível nacional. 

 

Estarão em competição, os alunos apurados nos Campeonatos Regionais das 5 Direções de Serviços 

Regionais, nas modalidades de Andebol, Atletismo, Badminton, Basquetebol, Futsal, Golfe, Patinagem, 

Ténis, Vela e Voleibol e ainda, a participação da Região Autónoma da Madeira, na modalidade de 

Badminton.  

 

Será, sem dúvida, um grande momento do Desporto Escolar, numa articulação simultânea de 15 locais 

de competição, permitindo quadros competitivos de 10 modalidades.  

 

Associado ao programa competitivo haverá, ainda, lugar para os participantes desfrutarem de um programa 

sociocultural preparado com muitas surpresas. 

 

Será, pois, a Festa do Desporto Escolar. 
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1 - CIDADE 

LAGOA 

Integrado no Barlavento algarvio, o Concelho de Lagoa tem uma área de cerca de 89 km2 e 

aproximadamente 23.000 residentes. A sua sede, Lagoa – que deve o topónimo às lagoas existentes a 

leste do atual núcleo urbano – foi, durante longo tempo, um lugar ilustre do Termo de Silves, tendo-lhe 

sido reconhecida autonomia administrativa a 16 de janeiro de 1773, no âmbito da reforma operada no 

reinado de D. José. 

 

O Concelho foi-se consolidando gradualmente, vendo a sua população crescer e prosperando graças ao 

dinamismo da pesca, vinha e indústria de conservas, nos finais do século XIX e princípios do século XX. O 

seu principal fator de desenvolvimento é, hoje, o turismo. Lagoa é, atualmente, um dos mais 

importantes concelhos turísticos do Algarve, ocupando a 4ª posição entre os 16 Concelhos do Algarve, 

em termos de capacidade de alojamento, com cerca 42 estabelecimentos hoteleiros e 10 mil camas, 

apresentando uma média anual, em termos de dormidas, na ordem de 1 milhão e duzentos mil.  

 

São vários fatores que contribuem para o reconhecimento de Lagoa enquanto destino turístico de 

qualidade, nomeadamente a oferta diversificada, a beleza das suas praias, apoiadas por magníficas 

unidades hoteleiras, a gastronomia e os vinhos (com uma excelente e diversificada oferta de 

restaurantes, cerca de duas centenas), os campos de golfe, o património cultural, a correta ocupação do 

solo em termos de ordenamento do território, e a afabilidade das suas gentes.  

 

A par de uma crescente diversidade de atividades que se desenvolvem na cidade de Lagoa elevada a 

essa condição a 19 de abril de 2001 e no resto do Concelho, entre as quais as desportivas, uma aposta 

forte do Executivo Camarário, que se tem empenhado em promovê-las, por sua iniciativa ou em 

parceria com outros agentes, visando manter em atividade a população, tanto no campo da formação 

como da competição ou, ainda, da manutenção. 

 

Para isso são utilizadas as diversas instalações desportivas existentes em todo o Concelho, com 

destaque para as Piscinas Municipais, Pavilhão Municipal Jacinto Correia, Estádio Capitão Josino da 

Costa, Estádio Municipal da Belavista, Campo Municipal de Estômbar, Nave de Ferragudo, Pavilhão 

Professor Manuel Ferraz na Escola EB 2,3 do Parchal, Pavilhões das Escolas EB 2,3 João Cónim em 

Estômbar e Jacinto Correia em Lagoa e da Escola Secundária de Lagoa, Centro Náutico na Mexilhoeira da 

Carregação, vários Polidesportivos e Parque Municipal do Sítio das Fontes. Os resultados desportivos 

alcançados pelos atletas, clubes e associações do Concelho, em andebol, canoagem, atletismo, futsal, 

basquetebol, badminton, judo, natação, patinagem de velocidade, entre outras modalidades, têm 

elevado o nome de Lagoa no panorama desportivo nacional e internacional. 

 

Lagoa é, pois, um Concelho a visitar, não só pelas suas belezas naturais, mas também pelas condições 
que oferece a quem o procura para a prática desportiva.                      

Município de Lagoa – junho 2017  
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2 – CONTACTOS ÚTEIS 

CONTACTOS DOS CUIDADOS DE SAÚDE NAS CIDADES (Morada e Telefone) 

 

LAGOA    

Centro de Saúde de 

Lagoa 

R. do Centro de Saúde, 8400-413 Lagoa   Telefone: 282 340 370 

Farmácia Cardoso Largo do Município, 8400-305 Lagoa  Telefone: 282 352 137 

    

    

 

PORTIMÃO    

Hospital do Barlavento 

Algarvio  

Estrada do Poço Seco, 8500-338 

Portimão 
 Telefone: 282 450 300 

Farmácia Moderna de 

Portimão 

Rua Teófilo Braga, 8500-013 Portimão  Telefone: 282 424 228 

 

 

SILVES    

Centro de Saúde de 

Silves 

Rua Cruz Portugal, 8300-167 Silves  Telefone: 282 444 628 

Farmácia Guerreiro R. 5 de Outubro 22, 8300 Silves  Telefone: 282 442 404 
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3 – PROGRAMA GERAL 
 

Dia  Hora  Atividade  Local 

 

 

 

28 

 

      

  10:00   Reunião Geral – Chefes Delegação   Centro Congressos Rio Arade 

  15:00   Chegada das Comitivas (Algarve, Alentejo e Lisboa)  - 

acreditação 

  Fatacil 

  16:30   Chegada das Comitivas (Centro e Norte) - acreditação   Fatacil 

 18:00  Reunião Técnica  Fatacil 

  19:30   Jantar   Fatacil 

  21:00   Cerimónia de Abertura   Fatacil 

  22:30  Ida para aos locais de alojamento   

              

 

 

29 

  07:30   Pequeno-Almoço   Local de Alojamento 

  09:00   Competição – Momento 1   Locais de Competição 

  12:00   Almoço   Local de Alojamento 

  14:00   Competição – Momento 2   Locais de Competição 

  19:30   Jantar   Local de Alojamento 

  21:30   Concerto Fatacil   Fatacil 

  23:00  Regresso aos locais de alojamento   

              

 

 

 

30 

  07:30   Pequeno-Almoço   Local de Alojamento 

  09:00   Competições – Momento 3   Locais Competição 

  12:00   Almoço    Local de Alojamento 

  14:00  Competições – Finais   Locais Competição 

 17:00  Final de Tarde na Praia  Praia Ferragudo 

  20:00   Jantar    Local de Alojamento 

  21:30   Noite Convívio Discoteca   Centro de Congressos Rio Arade 

  23:00  Regresso aos locais de alojamento   

              

 

1 

  08:30   Pequeno-Almoço   Local de Alojamento 

 10:00   Slide & Splash   Slide & Splash 

  13:30   Almoço    Slide & Splash 

  15:00   Regresso das Comitivas   
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3.1. DESPORTO ESCOLAR SOLIDÁRIO 

 

O Desporto Escolar é muito mais que competição. Proporciona a todos os participantes uma 

convivência saudável e espírito de grupo. Tem como missão a promoção de valores e princípios 

associados a uma cidadania ativa. 

Este ano começamos a desenvolver esta iniciativa e pretendemos, dar mais um passo neste caminho. 

Vamos ajudar uma Instituição de Solidariedade Social da cidade anfitriã - Lagoa, através da entrega de 

bens de primeira necessidade (arroz, massas, enlatados, bolachas…). 

 

O sucesso deste momento depende de todos nós! Por isso, aparece integrado no programa do evento. 

 

Assim, apela-se a todos os participantes (alunos, professores e organização) que tragam um ou mais 

alimentos (voltamos a referir: arroz, massas, enlatados, bolachas, leite,…, outros) e entreguem ao 

professor responsável pela comitiva. 

Este, durante a acreditação, depositará os alimentos recolhidos no local assinalado como “Desporto 

Escolar Solidário”. 

Na Cerimónia de Abertura, iremos ter um momento em que divulgaremos, na presença do Diretor da 

Instituição, a quantidade de alimentos recolhidos. 

 

Vamos fazer desta iniciativa um enorme sucesso! 

Contamos com os vossos contributos! 

 

4- TRANSPORTES – Informação geral 

DIAS 28, 29 e 30 de junho e 1 de julho 

O transporte dos participantes na Fase Final dos Campeonatos Nacionais Escolares, é da 

responsabilidade das Direções de Serviços Regionais da Educação em articulação com as Coordenações 

Locais do Desporto Escolar e escolas. 

 

Após a chegada à FATACIL, todos os autocarros e respetivos motoristas ficarão à disposição da 

organização para a execução de serviços de deslocação, entre os locais de alojamento e competição e 

para os outros eventos previstos no Programa dos Campeonatos Nacionais. 

 

A organização não fornece alojamento aos motoristas. 
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5- MODALIDADES 

5.1. Andebol 
 

 LOCAL COMPETIÇÃO ALOJAMENTO ALIMENTAÇÃO 

MASCULINO Pav. E.B. Jacinto Correia E.B. Jacinto Correia E.B. Jacinto Correia 

FEMININO Pav. Municipal Jacinto Correia  E.B. Jacinto Correia E.B. Jacinto Correia 

 
5.2. Atletismo 
 

 LOCAL COMPETIÇÃO ALOJAMENTO ALIMENTAÇÃO 

FEMININO Estádio Municipal da Bela Vista 
(Parchal) 

E.B. Prof. João Cónim E.B. Do Rio Arade 
MASCULINO 

 
5.3 Badminton 
 

 LOCAL COMPETIÇÃO ALOJAMENTO ALIMENTAÇÃO 

INICIADOS Pav. E.B. Prof. João Cónim E.B do Rio Arade Pav. E.B. Prof. João 
Cónim 

JUVENIS E.B. do Rio Arade  E.B. do Rio Arade E.B.  do Rio Arade 

 

5.4 Basquetebol 
 

 LOCAL COMPETIÇÃO ALOJAMENTO ALIMENTAÇÃO 

FEMININO 
 

Pav. AE da Bemposta 

E.B. jacinto Correia E.B. jacinto Correia 

MASCULINO 
 

Pav. Municipal de Ferragudo 

 
5.5. Futsal 
 

 LOCAL COMPETIÇÃO ALOJAMENTO ALIMENTAÇÃO 

FEMININO 
 

Pavilhão Silves F.C.  
Agrupamento Escolas 

Padre António Martins 
de Oliveira 

Agrupamento Escolas  
Padre António Martins 

de Oliveira 
MASCULINO 

 
Agrupamento Escolas Padre 
António Martins de Oliveira 

 
5.6. Golfe 
 

 LOCAL COMPETIÇÃO ALOJAMENTO ALIMENTAÇÃO 

FEMININO 
Campo de Golfe do Gramacho E.B. Jacinto Correia E.B. Jacinto Correia 

MASCULINO 
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5.7. Patinagem 
 

 LOCAL COMPETIÇÃO ALOJAMENTO ALIMENTAÇÃO 

Destrezas e 
Velocidade 

Patinódromo – Nobel 
International School  

 
 

 

E.B. Dr. António da 
Costa Contreiras – 
Armação de Pêra 

 

E.B. Dr. António da 
Costa Contreiras – 
Armação de Pêra 

 

Pat. Artística e 
Mini -hóquei 

Pav. Municipal dos Montes 
Alvor 

E.B. Dr. António da 
Costa Contreiras – 
Armação de Pêra 

 

E.B. Dr. António da 
Costa Contreiras – 
Armação de Pêra 

 

 

5.8. Ténis  
 

 LOCAL COMPETIÇÃO ALOJAMENTO ALIMENTAÇÃO 
FEMININO 

Clube de Ténis de Carvoeiro 

E.B. Dr. António da 
Costa Contreiras – 
Armação de Pêra 

 

E.B. Dr. António da 
Costa Contreiras – 
Armação de Pêra 

 

MASCULINO 

 
5.9. Vela 
 

 LOCAL COMPETIÇÃO ALOJAMENTO ALIMENTAÇÃO 
FEMININO 

Clube Náutico de Portimão 
Agrupamento Escolas 

Padre António Martins 
de Oliveira 

Agrupamento Escolas  
Padre António Martins 

de Oliveira 
MASCULINO 

 
 
5.10. Voleibol 
 

 LOCAL COMPETIÇÃO ALOJAMENTO ALIMENTAÇÃO 
FEMININO 

Pav. E.B. António Costa 
Contreiras – Armação de Pêra 

E.B. Dr. António da 
Costa Contreiras – 
Armação de Pêra 

 

E.B. Dr. António da 
Costa Contreiras – 
Armação de Pêra 

 

MASCULINO 
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6- INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

6.1. PARTICIPAÇÃO 

 

Os participantes (alunos e professores) nestes campeonatos obrigam-se a aceitar todas as condições 

(técnicas e logísticas) disponibilizadas pela organização e a acatar as orientações desta, bem como a 

estarem presentes em todos os momentos do Programa do evento (competição, alimentação, 

alojamento, transferes, cerimónias protocolares, programa sociocultural), não podendo ausentar-se, 

temporária ou definitivamente, sem autorização prévia da comissão organizadora.  

 

No decorrer dos Campeonatos Nacionais Escolares, caso seja necessário que um aluno se ausente, por 

motivos de força maior, o professor responsável por este, deverá informar a organização e o chefe de 

delegação sobre a ausência solicitada e pedir ao Encarregado de Educação, ou representante legal, a 

assinatura de um termo de responsabilidade (minuta disponibilizada nas reuniões técnicas). O aluno que 

se ausente do evento já não poderá voltar e/ou regressar às atividades do evento e  integrar a comitiva. 

Todos os alunos e professores deverão ser portadores dos respetivos documentos de identificação. 

Sobre o transporte coletivo de crianças, chamamos a vossa especial atenção para o disposto na Lei nº 

13/2006, de 17 de abril. 

 

6.2. RECOLHA DE IMAGEM 

Durante o evento serão recolhidas imagens (fotos e vídeo) e realizadas entrevistas. Os Encarregados de 

Educação dos alunos participantes que não autorizem a recolha de imagens ou entrevistas, deverão 

manifestá-lo por escrito, junto da organização (em minuta adequada para o efeito que se encontra no 

Site do Desporto Escolar). 
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6.3. VOLUNTÁRIOS 

Os Voluntários estão divididos em 3 categorias:  

- Voluntários de Apoio às modalidades na instalação desportiva (Voleibol, Basquetebol...) 

- Voluntários de Apoio aos Departamentos (Cerimónias, Secretariado...) 

- Voluntários GUIAS   

A organização tem ao dispor Voluntários Guias por modalidade. Estes Voluntários estão devidamente 

identificados. Todas estas categorias de voluntários se regem pelas orientações que estão compiladas 

num “Manual do Voluntário”, que foi elaborado para esta Fase Final Nacional com o intuito de ser uma 

ferramenta de trabalho que os acompanhe, não só neste evento mas durante todo o seu percurso 

escolar. 

6.4. ACREDITAÇÃO 

Só poderão participar no Programa do evento (desportivo e social) os elementos (professores, alunos, 

voluntários…) acreditados pela organização, devendo, desde o momento da acreditação até ao início da 

sua viagem de regresso, ser portador do cartão de acreditação sempre bem visível. 

A acreditação será realizada de acordo com os nºs 1 e 2 do artigo 3º do Regulamento Geral de Provas 

do Desporto Escolar, na FATACIL, em horário previsto no Programa Geral. 

À chegada, as delegações serão encaminhadas para colocarem as bagagens em local adequado e 

destinado para o efeito, organizado por modalidades. 

No local junto às bagagens, os professores responsáveis por cada modalidade/alunos, serão recebidos 

pelo seu Guia de modalidade. 

 

6.4.1 ACREDITAÇÃO – Substituições 

Quanto à necessidade de substituir alunos (atletas, juízes…), após a data limite das inscrições (21 de 

junho), essa substituição só será formalizada no momento da acreditação. Nos desportos coletivos a 

substituição de um atleta só poderá ocorrer quando o aluno/atleta substituto estiver inscrito no 

Grupo/Equipa até ao dia 15 de março. Nos desportos individuais (no caso dos alunos com apuramento 

individual), além da premissa anterior, a substituição de um atleta terá que ser validada por escrito 

pelo Coordenador Regional, até ao dia 27 de junho, às 19h. Qualquer substituição só poderá ser 

formalizada respeitando o preconizado no nº 2.1 do artigo 1º do Regulamento Geral de Provas do 

Desporto Escolar. 

Todos os participantes irregularmente inscritos serão impossibilitados de participar na atividade, 

enquanto elementos da comitiva e de realizarem a respetiva acreditação. 
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6.5 ALOJAMENTO – Material Necessário 

Todos os participantes serão alojados em escolas, em salas de aula, em regime de acantonamento, pelo 

que deverão ser portadores de saco-cama, material de higiene pessoal e outros utensílios julgados 

convenientes. 

Para os banhos e higiene pessoal, deverão utilizar, preferencialmente, os balneários dos locais de 

competição. 

Uma vez que estão previstas no programa do evento as atividades: fim de tarde na praia e ida ao parque 

aquático Slide & Splash, aconselhamos todos os participantes a trazerem: toalha de praia, fato de 

banho, chapéu e protetor solar. 

 

6.6 ALIMENTAÇÃO – Regimes Especiais 

Todos participantes terão direito às 3 refeições principais, articuladas com os horários e com as 

características próprias da modalidade, bem como, direito a alguns reforços alimentares considerados 

importantes pela comissão organizadora. No caso de necessidade de dietas especiais, deverão 

manifestar essa mesma necessidade até ao dia 23 de junho, para o seguinte endereço de correio 

eletrónico: angela.leal@espamol.pt, identificando o nome do participante, modalidade, género, tipo de 

dieta, restrições ou intolerâncias alimentares. 

 

6.7 INSCRIÇÕES 

 

a) Modalidades Coletivas 

 

1. Cada escola apurada procederá à inscrição da sua equipa, indicando todos os elementos constituintes 

e informações adicionais solicitadas através da http://area.dge.mec.pt/cdeescolas (com o Código GEPE e 

a Password da respetiva Escola). No final da introdução dos dados, estes poderão ser exportados;  

2. A CLDE verificará a conformidade dos dados, através da http://area.dge.mec.pt/cdecldes (com o 
Username e Password fornecidos pela DDE/DGE) e poderá exportar todos os dados;  
3. A CRDE solicitará à CLDE a inscrição dos árbitros/juízes da DSR. Após os inscrição de todos os 

participantes, deve validar os dados através da http://area.dge.mec.pt/cdedsrs (com o Username e 

Password fornecidos pela DDE/DGE), concluindo o processo e informando a DDE/DGE pelo meio mais 

expedito.  

 

 

http://area.dge.mec.pt/cdeescolas
http://area.dge.mec.pt/cdecldes
http://area.dge.mec.pt/cdedsrs


Campeonatos Nacionais Escolares (Iniciados) 
Lagoa 

2017 

 

13 Programa Geral 

 

 

b) Modalidades Individuais  

 

1. A CLDE deverá proceder à inscrição dos participantes nas modalidades individuais, através da 

http://area.dge.mec.pt/cdecldes  (com o Username e Password fornecidos pela DDE/DGE), indicando 

todos os elementos constituintes e informações adicionais solicitadas. No final da introdução dos dados, 

poderá concluir o processo exportando os mesmos;  

2. A CRDE deverá proceder à inscrição dos árbitros/juízes da DSR através da 

http://area.dge.mec.pt/cdedsrs (com o Username e Password fornecidos pela DDE/DGE), indicando 

todos os elementos constituintes e informações adicionais solicitadas, e exportando os dados. Para 

conclusão do processo, deve informar a DDE/DGE pelo meio mais expedito.  

 

 

6.8. CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos, não considerados neste documento e nos documentos orientadores de cada 

modalidade, serão analisados pela organização com base no Regulamento Geral de Provas 2013/2017 e 

no Regulamento Específico de cada modalidade.  

 

A Organização decidirá em conformidade e da sua decisão não cabe recurso. 

 

http://area.dge.mec.pt/cdecldes
http://area.dge.mec.pt/cdedsrs

