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Atividades Aquáticas

Há poucos desportos tão completos e acessíveis a tanta
gente como a natação. Devido às propriedades físicas
da água e aos benefícios que acarreta, qualquer pessoa
independentemente da idade e da condição física pode
praticar natação.
A Câmara Municipal de Paredes possui uma Escola de
Natação, disponibilizando aulas desde os bebés até à
idade sénior nas vertentes de formação, recreação e
lazer ou fim terapêutico.
Para além das aulas de natação podem ser praticadas
outras atividades aquáticas como a hidroginástica e
a hidrobike. As aulas são lecionadas nas 4 Piscinas

Municipais, nomeadamente na Piscina Municipal de
Lordelo, na Piscina Municipal de Paredes, na Piscina
Municipal de Rebordosa e na Piscina Rota dos Móveis,
sendo que esta última reúne os requisitos regulamentares
para a realização de provas oficiais de natação e jogos
oficiais de polo – aquático.
Neste mês de Agosto, será inaugurada a nova piscina ao
ar livre, situado no Parque da Cidade de Paredes.
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Curiosidades

Atividade física em família

A Natação adaptada é um excelente
meio de reabilitação tanto física
com social, apresenta-se como um
excelente desporto capaz de romper
barreiras sociais sendo um dos pilares
desportivos de operacionalização da
inclusão social. Paredes, desenvolve
neste momento um projeto conjunto
com a FPN, com 10 anos de duração
para o desenvolvimento da natação
adaptada, possibilitando a Paredes capacidade para ser uma referência no apoio
a atividade física adaptada no meio aquático, natação adaptada competitiva e
natação Paralímpica. Esta última é o pontífice máximo da natação adaptada, faz
parte dos Jogos Paralímpicos desde 1960 em Roma, Itália, direcionada para todas
as áreas da deficiência. Realizam-se provas nas diversas distâncias (de 50 a
1500 m) nos vários estilos que são alvo de adaptações nas partidas, viragens e
chegadas, tendo em conta o regulamento da FINA, como é o caso dos atletas com
deficiência visual, que recebem um aviso do “tapper”, por meio de um bastão
com uma ponta de espuma. A partida também pode ser feita na água, no caso de
atletas de classes mais baixas, que não conseguem sair do bloco. Portugal, até ao
momento conta com 9 Medalhas paraolímpicas nos diversos estilos da natação.
Neste momento Portugal tem 6 atletas paraolímpicos na modalidade Natação.

O intuito desta atividade é facultar algumas sugestões de
jogos que promovam a atividade física aliada a momentos
de convívio e diversão em família.
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www.ipc-swimming.org
www.deaflympics.com
http://www.dsiso.org/
http://www.specialolympics.org/

Jogo Dança das Cadeiras
Descrição: Na dança das cadeiras os participantes devem
colocar as mãos para trás do corpo e andar ao redor das
cadeiras, quando a música parar todos devem tentar
sentar. A pessoa que ficar em pé é desclassificada e uma
cadeira também é retirada antes da próxima rodada.
Para este jogo o material necessário são cadeiras e um
rádio.
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Dar a conhecer: SSCMP-Paredes Polo Aquático

EVENTOS

O SSCMP-Paredes Polo Aquático mantém-se na
linha dos seus objetivos na obstante de todas
as adversidades que são de conhecimento
comum e que atacam especialmente o
desporto amador.
Apesar de todas as dificuldades,
o certo é que é possível manter os
escalões seniores, masculino e feminino,
competindo ao mais alto nível, disputando
e discutindo os campeonatos nacionais da
modalidade.
Porém, o foco do clube também passa pela formação
dos mais jovens e na ocupação dos tempos livres destes no
desporto com orgulho que os jovens atletas do escalão de
Sub14, se sagraram campeões regionais dando razão a quem
fez enormes esforços para que estes pudessem treinar e jogar
cumprindo todas as normas de segurança impostas pelas
autoridade de saúdes. Parabéns.
Acresce ainda que 4 destes atletas representaram a Seleção
Nacional no Campeonato Europeu que decorreu este ano, o que
certamente deixa orgulhoso qualquer paredense.
Setembro está já aí e tudo começa de novo com as portas abertas
para que quiser conhecer melhor esta apaixonante modalidade
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PORTUGAL BEACH TOUR

Paredes acolhe de 7 a 11 de setembro o Campeonato da Europa
Hóquei em Patins Sub-17 / Sub-19 com a participação de 10
seleções de 6 países (Andorra, Inglaterra, França, Itália, Portugal e
Espanha).
A organização do campeonato é da responsabilidade da Federação
de Patinagem de Portugal (FPP) em parceria World Skate Europe
Rink Hockey, com o apoio do Município de Paredes.
Esta competição vai estrear o novo Multiusos e Fórum Cultural
de Paredes, antigo Pavilhão das Laranjeiras, que foi totalmente
requalificado e ampliado para receber eventos desportivos e
culturais.
De registar positivamente que o evento vai poder ter público nas
bancadas do pavilhão.
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que além de formar atletas forma melhores
pessoas.
É de relembrar que o Paredes Polo
Aquático – SSCMP no escalão de seniores
masculinos tem no seu palmares 2
Campeonatos de Portugal, 3 Taças de
Portugal e 3 Super Taças.

Paredes acolheu a fase final do Campeonato Nacional de Andebol
de Praia Feminino e Masculino.
A organização do evento é da responsabilidade da Federação de
Andebol de Portugal com o apoio do Município de Paredes.
O Campo de Areia do Parque da Cidade de Paredes foi o palco
da fase final dias 14 e 15 agosto, a competição da fase final do
Campeonato Nacional de Andebol de Praia Feminino e Masculino.
Em prova estiveram 22 equipas (12 equipas Masculinas e 10 equipas
Femininas).
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