FUN NEWS
O FUN começou em grande!!
1ª Actividade FUN – 24 a 29 Setembro 07
Na semana de 24 a 29 de Setembro o FUN&BOL esteve presente
nas Escolas Passos Manuel e Pedro Nunes, que se situam nas
Freguesias das Mercês e Santa Isabel, Parceiras deste Projecto.
Cerca de 700 alunos participaram em diversas actividades
desportivas e contámos ainda com a colaboração dos professores
de Educação Física que ajudaram a realizar os jogos tais como, o
jogo do mata, concurso de Livres de 7 metros, jogos de andebol e
não só.
No dia 29 de Setembro, Sábado de manhã, juntámos os atletas
destas escolas no Liceu Passos Manuel onde todos eles se
divertiram e competiram em vários jogos de andebol.

Mais uma Festa FUN!!
2ª Actividade FUN – 15 a 20 de Outubro 07
Nesta semana decorreu a 1ª edição do FUN&BOL nas Escolas de
1º Ciclo aderentes ao projecto em que divulgámos os nossos
patrocinadores a Chupa-Chups e Vitalis.
O FUN&BOL está assim presente numa zona da cidade de Lisboa
que engloba as Freguesias das Mercês, Santa Catarina, Lapa,
Santos-o-Velho e Santa Isabel.
A visita do FUN às Escolas provocou grande entusiasmo na
pequenada, que compareceu na manhã de 20 de Outubro para o
1º Torneio de 1º Ciclo no Liceu Passos Manuel.

FUN NEWS
Maratona de Andebol!!
3ª Actividade do FUN - 8 de Novembro de 07
Uma maratona com muito mais de 42 km, percorridos
pelas 39 equipas que encheram os campos e ginásio do
liceu durante o dia 8 de Novembro. De manhã os alunos
mais novos encheram o ginásio de alegria e barulho, com
as claques dos rapazes a puxarem pelas raparigas
e vice-versa “-5ºB, 5ºB, 5ºB...!!!!” e outros tantos gritos de
“guerra”.Os mais velhos (rapazes e raparigas), jogaram nos
campos exteriores e o S. Pedro não pregou nenhuma finta,
pois o dia esteve sempre para o Desporto.
A Organização a cargo do Núcleo dos Antigos Alunos do
Liceu Passos Manuel e Departamento de Educação Física
da mesma Escola está de parabéns, bem como todos os
participantes pelo seu espírito desportivo e de “fair-play”.
Um jogo de exibição entre as Equipas de Juniores e
Juvenis Masculinos do ALPA, que participam
nos Campeonatos Nacionais Federados e que se
equiparam a rigor para a ocasião, de azul/vermelho e
branco respectivamente, levaram a pequenada a exclamar
“-Também quero jogar assim!”.

FUN NEWS
Com o FUN o ANDEBOL não pára!!!
4ª Actividade FUN – 1 de Dezembro 07
Começaram em grande os Encontros anuais de Minis e o FUN&BOL
marcou a sua presença desde o 1º momento. Estas organizações,
sob a responsabilidade da Associação de Andebol de Lisboa,
apoiante do Projecto FUN, realizam-se quinzenalmente.
Um pouco por toda a área metropolitana, o entusiasmo dos mais
novos atletas FUN tem percorrido os pavilhões gimnodesportivos da
Escola Náutica em Paço de Arcos, Oeiras, Belém e Praça José
Fontana, entre outros.
Um mar de gente que durante os sábados de manhã vive Andebol,
atletas, pais, treinadores e monitores e árbitros.
Entre todos este ambicioso Projecto, reconhecido pelos Parceiros
que congrega, entre os quais a Federação de Andebol de Portugal e
pelos importantes Patrocinadores, impulsionadores do Desporto e do
FUN&BOL, a Chupa-Chups e a Vitalis.

5ª Actividade FUN –7 de Janeiro 08
Após a Época Festiva de Natal e Ano Novo, o FUN&BOL
regressou em força. Mais uma Equipa do FUN nos Encontros
de Minis da Associação de Lisboa.
Para além das actividades em cada uma das Escolas Aderentes
a este Projecto e porque a alegria de participar é contagiante,
multiplicaram-se os atletas que comparecem todas as 3ªs e 5ªs
feiras nas actividades regulares que têm lugar no Liceu Passos
Manuel. Assim, aumentámos também as oportunidades de
participação naqueles Encontros, para que um maior número
de atletas possa ter o seu espaço, neste que é um Projecto
abrangente a toda a Comunidade Escolar e que leva por todo o
país o nome da Escola Secundária com 2º e 3º Ciclo Passos
Manuel, Parceiro do FUN&BOL. À grandiosa Equipa de
Treinadores e Monitores, que proporcionam todas estas
actividades a continuação do excelente trabalho ao longo deste
ano de 2008!!

FUN NEWS
O FUN&BOL voltou à Escola.
6ª Notícia

22 de Fevereiro de 2008

Na semana de 18 a 22 de Fevereiro mais uma semana de
actividades, desta feita para todas as turmas do 5º ano da
Escola Passos Manuel.
Para alegria dos mais novos petizes do Liceu, foram muitas
as brincadeiras realizadas, desde o jogo da amiba ao jogo do
mata, passando está claro pelo andebol.
Mais uma vez o FUN contou com a colaboração dos
Professores de Educação Física da Escola Passos Manuel,
Parceira do Projecto e com o total empenho da pequenada;
temos futuro!!
O Ginásio Grande pareceu pequeno para acolher todos os
atletas FUN que, apesar dos desfavores da chuva, marcaram
presença no Torneio de 5º ano tal como os monitores, árbitros
e treinadores.
E a resposta aos anseios de cada um “-Quando vai ser o
próximo Torneio?” não tarda, pois é já em Março que o
FUN&BOL vai estar no Lisboa Andebol, Torneio organizado
pelo ALPA e que conta com o Belenenses, Benfica e Sporting
para além do Passos Manuel, claro.

FUN NEWS
As surpresas Chupa-Chups!!
7ª Notícia

2 de Março de 2008

Realizou-se no dia 1 de Março um dos Torneios FUN mais
aguardados pela pequenada, o Torneio Chupa Chups, ponto
alto de mais uma semana de actividades nas Escolas de 1º
Ciclo do Agrupamento de Escolas Baixa-Chiado, Parceiro do
FUN&BOL.
Foi com grande entusiasmo que os alunos das Primárias das
Gaivotas (nº 2), Helena Vaz da Silva (nº 8) e Padre Abel
Varzim (nº 12) receberam o FUN e participaram nos jogos
temáticos da Chupa-Chups, patrocinador oficial do
FUN&BOL.
“Para cima todos os Santos (e Santas) ajudam...o FUN” e
porque este não pára passou no Externato de Santo António
e subiu a Rua de S. Bento em direcção à Travessa de Santa
Quitéria, que aguardava com expectativa esta importante
visita.
“-Posso levar um amigo no sábado?”, “-Claro!” respondeu o
pequeno Diogo e uma vez mais os alunos da Escola de Santa
Isabel corresponderam à chamada, tal como todos os outros
que às 9h30 de sábado se concentravam à porta das Escolas
para irem com os monitores até ao Liceu.
Para todos os que estiveram presentes não faltaram
surpresas nos jogos Chupa Chups, pois o FUN e a
imaginação caminham de mãos dadas e com eles todos os
Parceiros deste Projecto.

