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1. Introdução
No âmbito do seu Plano de Atividades, o Grupo Musical e Desportivo
União e Progresso, com sede social e pavilhão desportivo em
Azeitão, propõe-se organizar a actividade «12 HORAS A JOGAR
ANDEBOL – Memorial José Lage». Pretende-se com esta acção, a
implementação de um evento que recorde e preste homenagem à
colaboração do técnico José Lage, recentemente falecido, e cuja
competência, dedicação e entrega à causa da prática desportiva dos
jovens deixou memória marcante, por todos os agentes que com ele
privaram, em especial, no seio do GMD União e Progresso.
2. Objectivos
Estabelecem-se como objectivos globais deste projecto:
* Implementação de um evento desportivo que homenageie a
memória do prof. José Lage, enquanto profissional e dedicado
técnico de andebol;
* Desenvolvimento, entre jovens praticantes, de valores de
amizade, confraternização e reconhecimento pessoal, inerentes à
prática do desporto;
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3. Estrutura Organizativa

A organização do evento será da responsabilidade da Secção de
Andebol do Grupo Musical e Desportivo União e Progresso.
Pretende-se, ainda, agregar outros apoios entre o movimento
associativo regional, bem como, junto de algumas entidades
públicas.
O torneio decorrerá no dia 13 de Abril de 2019, das 9h30 às
21h30, no Pavilhão Desportivo do GMD União e Progresso, em
Vendas de Azeitão.
Participarão no evento 14 equipas, distribuídas pelos escalões de
minis mistos, infantis masculinos, iniciados masculinos, infantis
femininos e iniciados femininos. Realizar-se-á ainda um período de
andebol 5, aberto a equipas de clubes ou informais e um jogo
derradeiro entre todos os que queiram associar-se a esta
celebração.
A estrutura cronológica do evento será:
9h30 – Jogo de Minis 1
10h15 – Jogo de Infantis Masculinos 1
11h – Jogo de Minis 2
11h45 – Jogo de Infantis Masculinos 2
12h30 – Jogo de Minis 3
13h15 – Jogo de Infantis Masculinos 3
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14h – Jogos do Bambis
15h30 – Jogo de Infantis Femininos
16h – Jogo de Iniciados Femininos 1
16h45 – Jogo de Iniciados Masculinos 1
17h30 – Jogo de Iniciados Femininos 2
18h15 – Jogo de Iniciados Masculinos 2
19h – Jogo de Iniciados Femininos 3
19h45 – Jogo de Iniciados Masculinos 3
20h30 – Jogo/Convívio dos «Amigos do Zé»
Serão atribuídos prémios coletivos a todas as equipas participantes.
Em documentos próprios, anexos, será produzido regulamento
específico do evento e respetivo guia de organização

Azeitão, 13 de Janeiro de 2019

