Informação n.º 11/2016-2017

3.ª edição das OLISIPÍADAS
Participação da Associação Ester Janz

Estimados Pais e Encarregados de Educação,
Informamos que, no âmbito do nosso Desporto Escolar, coordenado pelo nosso Professor Ricardo
Barreiro, a Associação Ester Janz vai uma vez mais participar com os seus Alunos do 1.º Ciclo nas
“OLISIPÍADAS” organizadas pela Câmara Municipal de Lisboa neste primeiro semestre de 2017, em
parceria com os Comités Olímpico e Paralímpico de Portugal, as Associações e Federações
desportivas, os Clubes e os Agrupamentos Escolares!
As “OLISIPÍADAS” que pretendem trazer o desporto
para o centro da cidade e para a vida das crianças e
jovens, são a recuperação dos Jogos Desportivos da
Cidade de Lisboa que tiveram a sua primeira edição
em 1987 e que se desenvolveram ao longo de 15 anos,
tendo marcado várias gerações de jovens da cidade.
Neste ano, as “OLISIPÍADAS” estão viradas para o futuro, marcando o início da caminhada para 2021
e vão mobilizar toda a cidade para Lisboa vencer a candidatura a Capital Europeia do Desporto.
As “OLISIPÍADAS” aliam a identidade da cidade (Olisipo) e o espírito das Olimpíadas, proporcionando
a experimentação e competição em 13 modalidades desportivas (coletivas e individuais) - Andebol,
Atletismo, Basquetebol, Ciclismo, Futebol, Ginástica, Judo, Karaté, Natação, Rugby, Ténis de Mesa,
Voleibol, Xadrez -- e 4 modalidades adaptadas a pessoas com deficiência - Atletismo, Boccia,
Goalball, Natação – e ainda a experimentação de mais de 20 modalidades, inseridas num programa
de jogos a realizar localmente, de acordo com a organização dos agrupamentos de freguesias.
As “OLISIPÍADAS” têm subjacente “o entendimento da prática desportiva
como fator de desenvolvimento educativo e social, bem como pilar de um
estilo de vida saudável, essencial para a qualidade de vida, a saúde e
bem-estar”. Neste sentido, são objetivos das “OLISIPÍADAS”:
•
•

desenvolver hábitos de vida saudável associados à prática
desportiva;
desenvolver valores educativos e de cidadania, estimulando o
sentido de pertença às freguesias, no quadro da recente reforma
administrativa da cidade.

Tal como aconteceu nas edições anteriores, na 3.ª edição deste programa desportivo municipal, as 24
freguesias de Lisboa estão envolvidas enquanto entidades organizadoras e parceiras dos Jogos,
cabendo-lhes a organização da fase local dos Jogos, promovendo a seleção da sua representação
na Fase Final, de acordo com critérios estabelecidos.
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Por sua vez, a Câmara Municipal de Lisboa, em parceria com Federações e Associações de cada
uma das modalidades referidas, organizará, com o apoio das Juntas de Freguesia, a Fase Final das
“OLISIPÍADAS”.
As datas de realização das “OLISIPÍADAS” são:
•

Fase Local: de janeiro a maio de 2017 – no caso das Equipas da Associação
Ester Janz, em locais a designar pela Junta de Freguesia de Marvila que
disponibilizou t-shirts técnicas para todos os nossos Atletas

•

Fase Final: 3 e 4 de junho de 2016
Depois de uma participação tão bem sucedida nas duas
primeiras edições realizadas em 2015 e 2016, nesta 3.ª
edição das “OLISIPÍADAS”, a Associação Ester Janz volta a
estar
representada
nas
modalidades
de
Futebol,
Basquetebol, Natação e, também, Ténis de Mesa e Xadrez,
pela expressividade que todas têm na nossa Escola,
decorrente da respetiva prática não só nas aulas de
Educação Física do 1.º Ciclo (como é o caso da Natação,
nos 3.º e 4.º anos) mas também nas atividades
extracurriculares (Futsal, Basquetebol e Xadrez) e, ainda, nos
recreios (Ténis de Mesa).

É com satisfação que informamos que, nesta nossa estreia na participação nas
“OLISIPÍADAS” com a modalidade do Xadrez, vamos organizar na Associação Ester Janz
um dos momentos da fase local desta modalidade (em data a definir)!
Contaremos, para o efeito, com o apoio do nosso Professor de Xadrez, Nuno Beirão
Mendes, da Junta de Freguesia de Marvila e da Federação Portuguesa de Xadrez.
Informamos, ainda, que as nossas Equipas participantes nas “OLISIPÍADAS” foram
selecionadas pelo Professor Ricardo Barreiro e, no caso do Xadrez, pelo Professor Nuno
Mendes. Oportunamente serão divulgadas, juntamente com os critérios que estiveram subjacentes à
seleção dos nossos Atletas.
Queremos aproveitar para aqui enaltecer o envolvimento e colaboração dos Pais dos nossos Atletas
que, nas edições anteriores, ao longo das várias etapas, se disponibilizam para os acompanhar e,
sempre que necessário, apoiar as nossas Equipas.
Em termos de Calendário da Fase Local (disponível em http://olisipiadas.cm-lisboa.pt/#Programa), já
estão definidas algumas datas para a estreia das nossas Equipas:
Modalidade
Basquetebol
Natação
Xadrez
Ténis de Mesa
Futebol

Data
sábado, 4 de fevereiro – 9h00
domingo, 5 de fevereiro – 14h00
sábado, 11 de fevereiro – 9h00
sábado, 11 de fevereiro – 14h30
domingo, 12 de fevereiro – 9h00

Local
Escola D. Dinis
Piscina Municipal do Vale Fundão
Escola EB1 Infante D. Henrique
Escola Eça de Queirós - Olivais
Vitória Clube de Lisboa

Para mais informações, remetemos para o site desta iniciativa desportiva http://olisipiadas.cmlisboa.pt, bem como para os seguintes documentos que anexamos:
• flyer
• Regimentos Específicos das modalidades: Futsal, Basquetebol, Natação, Ténis de Mesa e Xadrez;
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Concluímos, realçando que incentivamos vivamente a participação nestes eventos que contribuem
para promover o espírito de grupo, desportivismo e fair play que incentivamos na nossa Escola, e
desejamos às nossas Equipas as maiores felicidades nestes Jogos da Cidade de Lisboa, onde irão
representar a Associação Ester Janz.
O Conselho Executivo encontra-se à disposição para prestar os esclarecimentos que se venham a
revelar necessários relativamente a este ou qualquer outro assunto.
Lisboa, 20 de janeiro de 2017
Conselho Executivo da Associação Ester Janz
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