
ASSUNTO

IV FEIRA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

A Federação Portuguesa de Matraquilhos e Futebol de Mesa, comunica que esteve presente na IV Feira de Educação,

Ciência e Tecnologia, que se realizou de 06 a 09 de Outubro de 2022, em Ponte de Lima.

Os objetivos desta participação estavam relacionados com a promoção da modalidade junto dos mais jovens e dos

praticantes e clubes locais, e a divulgação do projeto de escolas “100 matraquilhos para escolas”, de forma, a

envolver a comunidade escolar regional e os respetivos municípios, com especial destaque para o concelho de Ponte

de Lima.

Durante os quatro dias da feira, o stand da FPMFM foi dos mais requisitados devido ás várias atividades e dinâmicas

que foram proporcionadas aos visitantes, mas principalmente ás crianças e alunos. Realçamos a disponibilidade para o

ensinamento sobre o que representa esta modalidade, como prática desportiva e de lazer. Num panorama mais ligado á

prática oficial, foram ensinados alguns movimentos técnicos e táticos do jogo, regras de jogo e postura a adotar numa

mesa de jogo.

Saudamos a importante visita do Exmo. Sr. Secretário de Estado da Educação, Dr. António Leite, acompanhado pelo

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima, Dr. Vasco Ferraz, e restante comitiva oficial, que ficaram

bastante agradados com o nosso projeto de escolas e demostraram a sua disponibilidade para colaborar na

implementação do mesmo.

Um dos momentos importantes, foi a apresentação em palco do projeto de escolas “100 matraquilhos para escolas”,

que foi bem acolhido pela plateia presente, e que despertou muito interesse por pessoas ligadas à comunidade escolar

regional.

Queremos prestar um especial agradecimento ao atleta internacional e diretor de Relações Internacionais da

FPMFM, Nelson da Rocha, que foi o dinamizador desta atividade e no qual, esteve presente durante todos os dias da

feira. Queremos também agradecer às restantes pessoas que direta e indiretamente colaboraram para o sucesso desta

atividade, querendo destacar os elementos da Comissão Executiva deste projeto e sobretudo, aos atletas internacionais

que estiveram a efetuar demonstrações entre os visitantes, referimo-nos ao Filipe Carvalho, Tiago Messias, Fábio

Carneiro e Miguel Moreira.

Podemos concluir que a presença da FPMFM nesta feira foi um sucesso entre os visitantes, e também pela

organização, ficando desde logo, o convite da Câmara Municipal de Ponte de Lima, para a nossa presença na edição

do próximo ano, inclusivamente com um stand de maior dimensão e mais condições logísticas. Desta forma

agradecemos ao Município de Ponte de Lima a sua disponibilidade e o acolhimento que recebemos durante estes

dias.

Em breve divulgaremos mais novidades do projeto de escolas, assim como, dos próximos eventos nacionais que se

aproximam, como a Taça de Portugal e o Campeonato Nacional.

Valongo, 09 de Outubro de 2022

João Moreira

Vice-Presidente da Área Administrativa
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