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2º Encontro Selecção Nacional Feminina de Goalball 

 

No âmbito dos trabalhos da Selecção Nacional Feminina Goalball, a Associação 

Nacional de Desporto para Deficientes Visuais informa todos os clubes filiados que as 

seguintes atletas se encontram convidadas pela equipa técnica nacional, composta por 

Fernando Tiago Mendes, para integrarem o encontro que decorrerá em Lisboa de 4 a 6 

de Outubro: 

 

• ACAPO Porto/CD Fiães – Marlene Brandão e Ana Eduarda Silva 

• Clube Atlético Cultural – Maria João Moniz 

• Bruna Lourinho 

• Sofia Santos 

• Sílvia Lopes 

• Margarida Mendes 

• Margarida Gonçalves  

 

O 2º encontro da Selecção Nacional Feminina de Goalball decorrerá no seguinte 

enquadramento: 

 Concentração 

A concentração da comitiva acontecerá na quinta-feira, 3 de Outubro, no Centro de 

Alto Rendimento (CAR) do Jamor, pelas 20h30, onde todos os elementos jantarão e 

pernoitarão. Os elementos da região Norte viajarão de comboio, nesse dia, até Lisboa 

(Gare do Oriente) e a Coordenação Técnica da ANDDVIS tratará do transporte até ao 

CAR. Os elementos da região de Lisboa deverão dirigir-se até ao CAR. 
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 Horário dos treinos 

Os treinos serão realizados no Pavilhão do Oriente (Moscavide) entre as 9h00 e as 

18h00 de sexta-feira e Sábado (dia 4 e 5). O treino de Domingo (dia 6) acontecerá até às 

11h00. 

 Alojamento e refeições 

A equipa técnica e as atletas ficarão alojadas no CAR do Jamor. Os almoços de sexta-

feira e Sábado terão lugar nas imediações do pavilhão no qual decorrerão os treinos. A 

refeição do jantar acontecerá sempre no CAR. 

 Regresso – Domingo (dia 6) 

Os elementos da região Norte viajarão no comboio que parte da Gare do Oriente à 

11h39 e que tem chegada prevista a Porto-Campanhã às 14h46.  

 

Qualquer questão relacionada com o encontro deverá ser apresentada à 

Coordenação Técnica da ANDDVIS, através do 217268730/ 910126742 ou do e-mail 

geral@anddvis.pt. 

 

Com os melhores cumprimentos  

A Direcção da ANDDVIS 
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