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Campeonato Nacional de Clubes 

Torneio de Karate ao Ar Livre - J.F. Lumiar 
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Em Competição 
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  RESULTADOS 

  Camp. Nacional de Clubes 

 

  Kumite Iniciados Masc.  

ESSC A - 4º Lugar 
 

  Kumite Iniciados Fem.  

ESSC - 3º Lugar  
 

  Kata Juvenis Masc.  

ESSC - 2º Lugar 

 

Complexo Desportivo de Alcabideche - 20.05.2007 

Os atletas da UNAM subiram ao pódio por duas vezes, em mais 
uma prova oficial da Federação Nacional de Karate - Portugal, 
desta feita foi no Campeonato Nacional de Clubes. Sendo esta 
uma prova de participação por equipas, os atletas representaram 
o clube da Escola Secundária Stuart Carvalhais (Massamá). 

A prestação foi bastante positiva, tendo-nos sagrado Vice-
Campeões Nacionais de Clu-
bes em Kata Juvenis Masculi-
nos e 3º Classificados em 
Kumite Iniciados Femininos. 
Os Juvenis foram Tiago Gonçal-
ves, André Moreira e Marco 
André. As atletas dos Iniciados 
foram Sara Moreira e Ana Mon-
teiro (ver fotos). 

Através de uma iniciativa da AKS (Assoc. de 
Karate Shoto), a UNAM participou num evento 
bastante peculiar, um Torneio de Karate ao ar 
livre. Este, teve lugar no Parque das Conchas 
no Lumiar no dia 23 de Junho, e esteve inserido 
nas festividades desportivas “Lumiar Radical’07” 
da autarquia. Outras modalidades tais como o 
futebol, Minibasket, Boxe, Aeróbica, Escalada, 
Rappel marcaram também presença.  

Quanto ao Karate, o torneio compreendia 
somente a modalidade de Kumite (combate) e 
destinava-se exclusivamente a atletas do sexo 
masculino. Estiveram presentes 3 equipas da 

UNAM, bem como vários clubes e Associações 
com muita experiência neste tipo de provas.  

As equipas de Kumite Iniciados foram: (UNAM 
A) - Ricardo Cachaldora, Duarte Matos e Patrick 
Ferreira; (UNAM B) - João Bernardo, Tiago Alves e 
Nuno Moreira. Os Juvenis a representar a asso-
ciação foram Marco André e Tiago Gonçalves. O 
iniciado Bruno Figueiredo completou excepcio-
nalmente esta equipa. 

Num evento onde os resultados eram o menos 
importante perante a festa que ocorreu, a 
UNAM conseguiu mais dois terceiros e um 
quarto lugares. ■ 

Equipa Kata Juvenis 
Masc. 

Equipa  
Kumite Iniciados Fem. 

Participaram ainda neste evento duas equipas de atletas na pro-
va de Kumite Iniciados Masculinos. Foram elas: (Equipa A) Bruno 
Figueiredo, Duarte Matos, Gonçalo Oliveira; (Equipa B) Patrick 
Ferreira, Tiago Alves e João Bernardo. 

De salientar que a equipa A, composta por atletas mais expe-
rientes teve uma magnifica prestação ao longo da prova perden-
do somente na semifinal da poule, obtendo dessa forma um 
honroso 4º lugar. De certo para o próximo ano os resultados 
serão ainda melhores. ■ 

  RESULTADOS 

  Torneio Karate Equp. JF Lumiar 

 

  Kumite Iniciados Masc. 

UNAM A - 3º Lugar 

UNAM B - 4º Lugar 
 

 

  Kata Juvenis Masc.  

UNAM - 3º Lugar 
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Balanço Associativo - Época 2006 - 2007 RESUMO DE RESULTADOS 

Competições 2006 - 2007 

 

Taça Mestre Manuel Sousa 

  1º Lugar - Kum. Inic. Fem. 

  2º Lugar - Kum. Inic. Fem. 

  3º Lugar - Kum. Inic. Masc. 

  3º Lugar - Kum. Juv. Masc. 

  4º Lugar - Kum. Inf. Masc. 

  5º Lugar - Kum. Inic. Masc. 

  5º Lugar - Kum. Juv. Masc. 

  Taça Atleta Revelação 

 

Camp. Regional Inic. e Juv. 

  1º Lugar - Kum. Inic. M. -50kg. 

  2º Lugar - Kum. Inic. M. -40Kg 

  3º Lugar - Kum. Inic. F. -55Kg 

  3º Lugar - Kum. Inic. F. +55Kg 

  6º Lugar - Kum. Inic. M. +60Kg 

 

Torneio do Lumiar 

  1º Lugar - Kum. Juv. Masc. 

  1º Lugar - Kum. Inic. Fem. 

  2º Lugar - Kum. Inic. Fem. 

  3º Lugar - Kum. Juv. Masc 

  3º Lugar - Kum. Inic. Masc. 

  3º Lugar - Kum. Inic. Masc. 

   

Camp. Nacional Inic. e Juv. 

  3º Lugar - Kum. Inic. F. +55Kg 

  6º Lugar - Kum. Inic. F. -55Kg 

 

Torneio Internac. Da Maia 

  5º Lugar - Kum. Juv. M. +60Kg 

 

Camp. Nacional de Clubes 

  2º Lugar - Kata Eq. Juv. Masc 

  3º Lugar - Kum. Eq. Inic. Fem. 

  4º Lugar - Kum. Eq. Inic. Masc. 

 

Torneio Kumite Eq. Lumiar 

  3º Lugar - Kata Eq. Juv. Masc 

  3º Lugar - Kum. Eq. Inic. Masc. 

  4º Lugar - Kum. Eq. Inic. Masc. 

 

 

 

Chegando ao final de mais uma época desportiva, é 
altura de realizar um pequeno balanço da nossa activida-
de enquanto associação. Façamo-lo então dividido por 
partes.  

 

1. Orgânica Associativa 

Os corpos sociais da associação foram eleitos no inicio 
da época, sendo o Presidente da Direcção reconduzido 
para mais um mandato. Ocorreram algumas alterações 
de forma a dinamizar a orgânica associativa. Os corpos 
sociais associativos eleitos foram:  

Direcção  

Presidente: Jaime Reis, Vice-Presidente: Anabela Moreira, 
Tesoureiro: Afonso Pereira 

Mesa da Assembleia Geral 

Presidente: Dr. Cláudio Almeida, Secretário: Célio Fernandes 

Conselho Fiscal 

Presidente: Paulo Gonçalves, Vice-Presidente: Ana Paula 
Gonçalves, Relator: Sónia Alexandra Marmelo 

 

Foram elaborados e aprovados os seguintes Regulamen-
tos: Interno, de Taxas, de graduações e de Realização de 
eventos. Foi também aprovado o programa técnico da 
modalidade de Karate apresentado pelo Director Técni-
co Nacional Cláudio Almeida e o calendário associativo. 

As relações Inter Associativas foram reforçadas com a 
União Portuguesa de Jujutsu e Kobujutsu (UPJK) e 
Associação de Karate Shoto (AKS). 

 

2. Formação 

Foram realizados três eventos de formação técnica: 
Estágio Nacional de Inverno (Novembro), Estágio Técnico 
de Kata (Fevereiro) e o Estágio Nacional de Verão (Maio). 
A estes eventos os nossos associados corresponderam 
da melhor forma, estando presentes na sua maioria e 
participando de forma activa. Realizou-se também três 
períodos de Exames de Graduação: de 5º a 2º Kyu 
(Novembro e Maio) e para 1º Kyu e Dan’s (Maio). Obti-
veram graduação de Cinto Negro (1ºDan) 5 praticantes. 

Realizou-se um evento de formação com vista a promo-
ver a interacção social dos praticantes e seus familiares - 
o Treino Aberto Pais & Filhos. O ginásio encheu-se de 

praticantes pequenos e graúdos. 

Participamos no Estágio Internacional de Jujutsu para 
Instrutores com o Hanshi Allan Tattersall, obtendo novas 
graduações nessa modalidade.  

Todos os nossos Instrutores tiveram presentes ainda no 
1º Congresso de Artes Marciais e Desportos de Combate em 
Viseu e no 2º Congresso de Treinadores de Língua Portu-
guesa da Confederação de Associações de Treinadores de 
Portugal realizado em Setúbal. Um deles também reali-
zou com sucesso o Curso de Treinador Monitor da FNK-P.  

 

3. Competição 

Foram apresentados em Assembleia Geral, 14 objecti-
vos no Projecto Competição do Plano de Desenvolvimento 
Associativo, para a época 2006-2007.  Todos eles foram 
cumpridos faltam ainda três meses para o final da mes-
ma.  

Realizaram-se 71 sessões de treino sendo 43 especificas 
de preparação competitiva. Participamos em dois está-
gios de apuramento técnico de Kumite, um com Nuno 
Paiva e Estevão Trindade - referencias da competição em 
Portugal, outro com Jesus Juan Rubio Ex-Campeão do 
Mundo e da Europa. 

Participamos em sete provas obtendo 19 classificações 
de pódio (ver caixa lateral), incluindo os títulos de Cam-
peão Regional Centro Sul em Kumite Iniciados Masculino -
50Kg, Vice Campeão Regional Centro Sul em Kumite Inicia-
dos Masculino - 40Kg e Vice Campeões Nacionais de Clubes 
em Kata Equipa Juvenis Masculinos. 

 

4. Diversos 

Organizámos o almoço de Comemoração do 2º Aniver-
sário da UNAM, o qual foi um êxito a nível da participa-
ção dos associados.  

Levamos a cabo uma iniciativa de convívio através de 
um desafio de Paintball no qual foram reforçados o 
espírito de camaradagem e união. 

Foi elaborado um site na Internet e uma newsletter 
trimestral. 

O número de associados aumentou em 70% dos nossos 
Centros de Prática. 

 

Conclusão 

Tendo em conta tudo o que foi aqui resumidamente 
descrito, é nos permitido afirmar com relativa segurança 
que a actividade associativa realizada ao longo da época 
foi no mínimo bastante boa.  

É convicção dos nossos dirigentes e treinadores que a 
próxima será ainda melhor, pois já estamos a trabalhar 
nesse sentido. 

Aproveitamos esta oportunidade para agradecer a todos 
os nossos associados e aqueles que de forma directa ou 
indirecta através de parcerias, colaborações ou simples-
mente boa vontade apoiaram a UNAM ao longo deste 
ano.  

O nosso MUITO OBRIGADO. ■ 
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Pavilhão Desportivo da Escola 
Secundária Stuart Carvalhais 
Massamá -25 Novembro 2006 

Foram estes o local e data 
escolhidos para realizarmos o 
estágio técnico Associativo de 
Inverno.  Dividido em horário 
distintos para as diferentes 
graduações, os praticantes 
(quase centena e meia, dos 4 
aos cinquentas anos) puderam 
usufruir de trabalhos específi-
cos consoante o seu nível técni-
co. Uma nota particular de 
atenção ao publico que encheu 
as bancadas e que incentivou 
esporadicamente os praticantes 
com aplausos., e ao espírito de 

camaradagem que se fez sentir, 
tornando as 6 horas de árduo 
trabalho numa diversão. 

O programa técnico do estágio 
foi da responsabilidade do 
Director Técnico Associativo, 
Mestre Cláudio Almeida. Este 
incidiu bastante na prática de 
KYON (trabalho fundamental 
de base realizado sozinho) rela-
tivamente complexo, dando 
partida para as aplicações com 
parceiro IPPON KUMITE, com 
vista a preparar os praticantes 
para os exames de graduação 
que se viriam a realizar no dia 
seguinte. ■ 

竜  R Y U U   

Estágios e Cursos 

Estágio Técnico de Karate - Verão 

2º Congresso de Treinadores de Língua Portuguesa 
A Confederação de Associações de Treinadores (CPAT) realizou o seu 2º Congresso. Realizado em 
Setúbal nas instalações do Novotel, contou com a presença de inúmeras individualidades do mundo 
desportivo, desde o Secretário de Estado da Juventude e Desporto Laurentino Dias até ao Presidente 
do Comité Olímpico Português o Cmdt. Vicente Moura. Também os formadores foram de altíssimo 
nível - Tomas Morais (Selec. Nacional de Rugby), João Henriques (Arbitro da 1ª Liga de Futebol) Dr. 
Bruno Rosa (Doutorando em Ciências do Desporto - Barcelona),  Joaquim Gonçalves (Selec. Nac. De 
Karate), entre tantos outros nomes. A UNAM esteve presente com todos os seus treinadores. ■ 

Damos os sinceros parabéns a todos os  pratican-
tes que ao longo deste ano alcançaram novas 
graduações.  

Uma saudação muito especial para os dois novos 
cintos negros juvenis André Moreira e Marco 
André que com muito esforço e dedicação con-
seguiram atingir mais este patamar. A todos, os 
votos de continuação do bom trabalho. ■ 

Novas Graduações em 

Karate 

UNAM na  

Revista Boxing 

Na edição de Julho da revista BOXING (nº21 ano 
III) aparece um artigo acerca do nosso ultimo 
Estágio de Verão e Exames de graduação. A 
reportagem de uma página e algumas fotos de 
vários dos nossos atletas que se encontram ao 
longo da revista,.são da responsabilidade de   
Rossana Garcia, colaboradora desta que é a 
melhor publicação de artes marciais e desportos 
de combate nacional da actualidade. ■ 
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O Karaté é não só uma excelente forma de autodefe-
sa como também uma oportunidade de adoptar um 
estilo de vida saudável e equilibrado – unindo o corpo, 
a mente e o espírito. Como desporto e Arte Marcial, 
convida à disciplina e desenvolve o poder de concen-
tração e de atenção. Por ser intrínseca e extremamen-
te disciplinado, a natureza interactiva do treino de 
Karaté oferece aos praticantes a base para a aprendiza-
gem de qualidades humanas como a humildade, o 
respeito mútuo, a sinceridade e uma atitude positiva. 
Estas, juntamente com a integridade - um código de 
comportamento que inclui o auto controlo – formam 
as máximas sobre as quais o Karaté assenta. 

Através da prática continuada torna-se possível 
demonstrar eficiência e eficácia nas suas técnicas, 
possibilitando ao individuo defender-se. Daí a impor-
tância da prática de Kata, Kihon e Bunkais, ainda que 
para muitos – especialmente aos mais jovens - possa 
parecer “aborrecida”. No entanto, mais que um sim-
ples conjunto de técnicas, o Karaté ensina algo muito 
além do confronto físico, que é a intuição e o discerni-
mento perante uma situação de perigo, permitindo ao 
Karateca captar a intenção do adversário, avaliar as 
circunstâncias e tomar uma atitude correcta e cons-
ciente.  

Contudo o Karaté não gera “heróis”, não dota os seus 
praticantes de super poderes associados a um carácter 
único, de excepção, numa imagem capaz de encantar 
até uma pedra da calçada. Heróis são projecções pes-
soais e nada mais. Sem o correcto acompanhamento, 
sem que o amadurecimento interior acompanhe o 
exterior, toda a técnica mais cedo ou mais tarde se 
revelará vazia.  

Cada praticante pode ter objectivos diferentes ao 
optar pela sua prática e esta é uma modalidade que se 
molda às capacidades e potencialidades de todos, 
dando-lhes a oportunidade de atingir suas metas, sejam 
elas tornar-se forte e saudável, obter autoconfiança e 
equilíbrio interior ou mesmo dominar técnicas de 
defesa pessoal. A sua finalidade é a busca constante 
pelo aperfeiçoamento do indivíduo, sempre contribuin-
do para a harmonização do meio onde está inserido e 

para a sua formação integral, não podendo portanto 
ser reduzida a uma prática puramente desportiva.   

É necessária muita dedicação, treino rigoroso e vida 
disciplinada para a obtenção dessas metas, formando o 
carácter e aprimorando a personalidade, seja qual for a 
idade ou género do seu praticante. Auto controle, 
integridade e humildade resultarão do correcto apro-
veitamento dos impulsos agressivos existentes em 
todos nós. O verdadeiro valor do Karate não está em 
sobrepujar os outros pela força física. Nesta arte mar-
cial não existe agressão, mas sim nobreza de espírito, 
domínio da agressividade, modéstia e perseverança. 
 
Vamos entrar em mais uma época desportiva e muitos 
são os que as preparam arduamente com objectivos 
bem concretos. Temos na nossa Federação uma 
“nova” equipa de trabalho que terá a oportunidade de 
começar a dar provas de querer fazer mais e melhor 
por todos. A ilusão acabou! Todos nós esperamos que 
a Era do “faz-de-conta” e das “promessas” tenha defi-
nitivamente cerrado os portões com a entrada desta 
nova direcção, em funções. Não adianta querer mudar 
a inexorável roda do tempo, que mais parece um rolo 
compressor por cima das lembranças de erros e erros 
cometidos, e dos cordões umbilicais mal cortados, 
religiosamente guardados ao longo dos anos! A 
mudança a acontecer terá que ter lugar primeiramente 
nas nossas mentalidades. Será que vai acontecer? Sere-
mos capazes de a gerar? Todos temos que cumprir 
para mais tarde poder exigir. Temos que ser responsá-
veis para poder responsabilizar. Vamos deixar de pen-
sar “pequenino” com as nossas cores, com o nosso 
coração. Vamos deixar de não ter visão. E, sobretudo 
para os professores e alunos, é importante reter que 
uma medalha, um resultado, um pódio, não devem 
nunca ser “finalidades” únicas na prática do Karaté, 
porque se assim for quando se perder o “atleta” nada 
resta para seguir em frente com o trabalho de uma 
vida que é a edificação de um “Karateca”. Uma Pessoa.  

 

Rossana Garcia 

Artigo 
Além da Prática... 

Comemoração do 2º Aniversário UNAM 
No passado dia 03 de Junho, a UNAM realizou a comemoração do seu            
2º Aniversário de existência oficial. Embora realizado três meses depois da data 
real (Março), devido à sobrecarga do calendário associativo, estas comemora-
ções correram da melhor forma, com uma forte aderência da massa associativa 
e seus familiares.  

Foram mais de 80 pessoas que se juntaram no Restaurante O Fumeiro, em São 
Marcos, com num ambiente bastante descontraído e animado festejar tudo de 
bom que esta Associação tem conseguido ao longo destes dois anos. 

Uma certeza permanece para o futuro. A necessidade de encontrar um sitio 
muito maior para o próximo ano, para acolher o cada vez maior numero de 
sócios e convivas. ■ 

Licenciada em Psicologia 

Colaboradora da Revista 
Boxing 

1ºDan de Karate 

 
Rossana Garcia 



 SABIAS  QUE . . .   

• Karate-Do significa     

“O Caminho da Mão 
Vazia” em Japonês? 

• Há 10 níveis de Cinto 

Negro? São os Dans. 

• A UNAM tem mais de 

300 sócios como tu? 

• Que antigamente no 

Japão não haviam esco-
las de Karate, e as pes-
soas treinavam nos 
quintais? 

• Que na nossa página de 

Internet encontras mui-
tas mais informações 
fotos e vídeos dos nos-
sos evento? Experimen-
ta em  

 
unamblog.wordpress.com 

竜  R Y U U   

Sudoku 
Preenche os espaços em branco sem  repetires 
os números nas mesmas filas e quadrados. 

Diferenças Descobre as 7 diferenças entre              
as imagens abaixo. 

Labirinto 
 

O João está atrasado para a aula de 
Karate, mas ainda vai a tempo da  
Saudação Inicial. 

Ajuda-o a encontrar o caminho 
depressa, mas tem atenção para não te      
enganares, senão ele ainda vai parar á 
aula de Dança… 

DIFERENÇAS: Dentes, Chifre, Língua, Escamas da Barriga, Cauda, Escamas Costas, Narina. 

Soluções: 

竜 RYUU  
Infantil 

A NOSSA SECÇÃO DE PASSATEMPOS PARA OS PEQUENOS DRAGÕES... 
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Centro de Prática perto, para dar 
apoio a todos os alunos que devi-
do à idade e mudança de escolas  
têm de sair deste Centro. 

Os treinos estão a cargo do Ins-
trutor Célio Fernandes sendo o 
Responsável Técnico o Instrutor 
Jaime Reis. ■ 

Contactos: 
 

Instrutor Célio Fernandes             
Tlm: 91 499 15 08 

 

Sala Polidesportiva da Esc. Eb1 JI         
Nº1 do Monte Abraão. 

Rua Garcia de Resende,                   
2745 Monte Abrãao 

Foi em 2005 que as aulas da 
UNAM, começaram na Escola EB1 
JI do Monte Abraão.  

Esta Escola, que é a com maior 
número de alunos do País, acolhe 
aulas de Karate, dois dias por 
semana. Com duas turmas em 
funcionamento, este foi um dos 
Centros de Prática com maior 
crescimento nos últimos anos. 

Embora de carácter completamen-
te formativo e lúdico, as aulas na 
EB1 do Monte Abraão já foram 
profícuas na detecção de futuros 
talentos na modalidade. 

Está prevista já para a próxima 
época a abertura de um novo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horário Treinos: 

 

Centro em DESTAQUE 
Esc. Eb1 JI Nº1 do Monte Abraão 

 

Demonstração  
“SintraAnima 2007” 

Todos os finais de época, o ritual repete-se. Esco-
las e Clubes realizam as suas festas e saraus de 
encerramento, e este ano não foi excepção à regra. 
A novidade foi mesmo a presença da UNAM na 
“SintraAnima 2007”.  
Este evento, que decorre anualmente no Quartel 
de Infantaria Nº1 da Carregueira, e se desenrola 
durante vários dias, é o maior encontro jovem do 
Concelho de Sintra, contando com a presença de 
mais de 10.000 crianças em idade escolar. Foram 
várias as actividades expostas, dança, ginástica, o 
Judo do Campeão Nuno Delgado... 
A demonstração de Karate da UNAM esteve a 
cargo do Instrutor Celio Fernandes e das classes 
de Karate da Escola Eb1 Nº1 da Agualva. 
Como seria de esperar, fez as delicias dos mais 
pequenos, que não hesitaram a juntarem-se à 
demonstração. 
Tambem na mesma Escola da Agualva realizaram-se 
as festas de encerramento do ano lectivo, com uma 
demonstração dos alunos e ex-alunos dessa escola. 
Desde as classes de formação dos mais novos até à 
competição dos mais velhos, passando pelas Katas 
dos mais graduados, estiveram presentes várias 
valências, todas elas deixando forte indicadores do 
bom trabalho que têm realizado. ■ 

Desafio de Paintball 

No CAMPO ABERTO em Negrais, ocorreu no dia 30 de Junho um 
desafio de Paintball, organizado pela UNAM. Esta iniciativa de conví-
vio contou com 20 “guerrilheiros” e outros tantos adeptos na 
assistência. Ao longo de 6 cenários diferentes e durante uma 
manha inteira, os “Rambos” foram trocando tinta entre eles, 
fortalecendo ainda mais o espírito de equipa e entreajuda.  
Para o ano já está garantida mais uma iniciativa similar. ■ 

2ª / 5ª Feiras - 11.45 às 12.30 
2ª / 5ª Feiras - 13.45 às 14.30 



CENTROS DE PRÁTICA - UNIÃO NACIONAL DE ARTES MARCIAIS  

MASSAMÁ 

Escola EB1 Nº1 de Monte Abraão 

Externato Cantinho do ABC 

Escola EB1 Nº2 de Massamá 

Externato Novos Rumos 

Escola Secundária Stuart Carvalhais 

QUELUZ 

Escola EB1/ JI Nº1 da Agualva 

Escola EB1/JI de Colaride 

Externato Cinderela 

APOB - Pavilhão 25 de Abril 

Ginásio Puxa e Estica 

Casal das Figueiras - Solar da Muralha 

2ª / 4ª / 6ª Feiras - 19.30 às 20.45 

2ª / 4ª Feiras - 18.20 às 19.10 

3ª / 5ª Feiras - 17.00 às 17.45 

2ª / 5ª Feiras - 11.45 às 12.30 

3ª / 5ª Feiras - 10.15 às 11.00 

3ª / 5ª Feiras - 09.00 às 09.45 

2ª / 4ª Feiras - 09.30 às 10.15 

2ª / 4ª / 6ª Feiras - 18.20 às 19.15 

2ª / 4ª / 6ª Feiras - 18.20 às 19.15 

Endereço 
   Rua Tony de Matos, Nº10, 3º Frente 

   Queluz de Baixo, 2730-183 Barcarena 
   Portugal 

 
 

Fax 
   21 436 60 03 

 
 

Email 
   Unam.geral@netcabo.pt 

 
 

Página Internet 
   http://unamblog.wordpress.com 

 
 

Instrutores 
   Cláudio Almeida - 91 464 90 16  
   Jaime Reis - 91 830 75 31 
  Célio Fernandes   - 91 499 15 08 

CONTACTOS  UNAM 

3ª / 5ª Feiras - 18.20 às 19.10 

2ª / 5ª Feiras - 13.45 às 14.30 

3ª / 5ª Feiras - 16.30 às 17.15 

2ª / 6ª Feiras - 15.15 às 16.00 

CACÉM 

“EM STAND BY” 

Escola EB2,3 Vieira da Silva 

CARNAXIDE 

“EM STAND BY” 

AMADORA 

POVOA STO ADRIÃO 

SESIMBRA 

PONTINHA 

“EM STAND BY” 

 
 

GOSTAVA QUE A UNAM       
ESTIVESSE  PRESENTE 

 
NO SEU CLUBE, GINÁSIO, 

ESCOLA, COLÉGIO…? 
 
 

 CONTACTE-NOS! 
 
 

O SUCESSO ESTÁ GARANTIDO!  
 

FAÇA JÁ PARTE DESTE GRUPO! 
 

 
 

TEM UMA EMPRESA OU 
NEGÓCIO E GOSTA DE 

DESPORTO? 
 

QUER A SUA EMPRESA LIGADA 
A RESULTADOS E SUCESSO? 

 
SEJA NOSSO PATROCINADOR!  

 

CONTACTE-NOS! 
 

JUNTE-SE A ESTA EQUIPA     
VENCEDORA! 


