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Sub-20 lusas
hoje em ação
O »Seleção Nacional feminina
estreia-se hoje (13 horas) no Mundial
sub-20 em Debrecen, na Hungria, a
defrontar o Montenegro. Ontem, no
jogo de estreia da prova e da fase de
grupos, a anfitriâ Hungria impôs-se
ao Brasil, 27-24 (16-14 ao intervalo).
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O ANDEBOL. Portugal sagrou-se, em
Estarreja, tricampeão europeu INAS,
para jogadores com deficiência intelectual, ao vencer a Polónia, 24-22.
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André Soares e Carlos Amarante campeãs
ESCOLAS bracarenses conquistaram o título de campeãs nacionais do Desporto Escolar. Sameiro Araújo fez um balanço muito
positivo do trabalho realizado em Braga, afirmando que Braga está de “braços abertos” para receber todos novamente.
DESPORTO ESCOLAR

| Carlos Costinha Sousa |

Haverá melhor forma de terminar um enorme evento de âmbito
nacional do que duas equipas da
casa se sagrarem campeãs? Foi o
que aconteceu no encerramento
dos Campeonatos Nacionais de
Desporto Escolar que se realizaram esta semana em Braga.
Duas escolas da cidade estiveram em destaque, mostrando-se
mais fortes que os seus adversários e conseguindo assegurar a
conquista do título.
A equipa masculina da EB 2/3
André Soares e a equipa feminina da Escola Secundária Carlos
Amarante conquistaram os respectivos títulos de campeãs nacionais do escalão, na modalidade de andebol, o que representa
também a qualidade que esta

modalidade apresenta na cidade
de Braga, situação que é de conhecimento comum.
Em jeito de balanço deste que é
o maior evento de desporto escolar a nível nacional, a vereadora do Desporto da Câmara
Municipal de Braga, Sameiro
Araújo, deixou palavras de agradecimento e muito positivas em
relato publicado na rede social
Facebook. “Terminou o Campeonato Nacional de Desporto
Escolar. Foram meses de preparação e muitas reuniões para que
tudo estivesse perfeito. Para os
que nos visitaram deixo os votos
de um feliz regresso a casa com
a esperança que os dias que passaram em Braga tenham valido a
pena e que em Braga tenham sido muito felizes. Estamos de
braços abertos para vos receber
sempre que queiram voltar”.

DR

Escolas EB 2/3 André Soares (masculino) e Secundária Carlos Amarante são campeãs nacionais de andebol iniciado

Página 3

A4

ID: 75692975

02-07-2018

Meio: Imprensa

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 23,80 x 6,43 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Levada imbatível no 'nacional' de minis
As equipas madeirenses do Clube
Escola da Levada 'N e 93' e do Académico do Funchal concluíram ontem
a sua participação no Encontro Nacional de Minis 2018, em andebol
masculino, no distrito de Aveiro.
Apesar dos resultados serem
pouco relevantes nestas idades,
onde o mais importante é a aprendizagem e o convívio (aliás, não há
uma classificação geral), há que
destacar a excelente prestação da
equipa do CE Levada `2V, que termi-

nou a competição sem derrotas
(quatro vitórias e um empate)
Ontem de manhã, a equipa madeirense defrontou o Lagoa 'A, com
quem iria discutir o primeiro lugar
da Zona 2. No entanto, a chuva que
começou a cair logo no início do
jogo (a competição joga-se ao ar livre) fez com que a organização optasse pelo seu cancelamento. Nessa
altura, os minis da Levada 'A venciam por 2-0, mas como o jogo não
foi retomado manteve-se a classifi-

Os jovens da Levada tiveram uma boa prestação.

cação do dia anterior: o Lagoa ficou
com 15 pontos e a Levada `.dY com 14.
A equipa 'B' da Levada, que integra alguns jogadores com idade de
bambis, também realizou ontem o
seu último jogo, perdendo por 16-4
com o São Mamede. Esta formação
terminou a Zona 3 no 8.° lugar, com
sete pontos. Já a equipa do Académico perdeu ontem o seu último
jogo com o Universal (8-3), concluindo a competição no 7.° lugar da
Zona 1, com oito pontos. N.G.
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campeonatos nacionais escolares de iniciados

terceiro e último dia
dos Campeonatos
Nacionais Escolares
(em iniciados) terminaram, ontem, em Braga.
Foi um dia reservado
para finais e, claro, ficou

O

marcado pelos (muitos)
nervos e, também, pela
emoção.
«Muitos deixaram Braga a chorar. Foram dias intensos e que marcaram os
que estiveram aqui e vieram de fora e, também,
os voluntários», destaca

Luís Covas, coordenador
do Desporto Escolar de
Braga.

Um "mini São João"
... em julho
Para o último dia estava
marcado um almoço no
Parque da Ponte, mas o

mau tempo "obrigou" à
mudança para a Escola Secundária D. Maria II, onde
os mais de 1600 elementos confraternizaram e fizeram amizades.
A organização quis
mostrar a todos um pouco das tradições minhotas

e, por isso, no local estiveram cabeçudos e bombos,
entre outros "adereços".
«Foi um mini São
João», conta Luís Covas.
Destaque, ainda, para o trabalho desenvolvido por 16 estudantes universitários, apelidados de

voluntários seniores, que
lideraram um corpo de
voluntários de cerca de
300 elementos, todos alunos das escolas do concelho. «O seu trabalho foi
fundamental e deve ser
realçado», finalizou Luís
Covas.

Desporto Escolar

pedro vieira da silva

Luís Covas (à direita) homenageado por Rui Carvalho, coordenador do Desporto Escolar

Iniciados do André Soares campeões em andebol. Carlos Amarante venceu no feminino

Desporto Escolar

Uma das equipas de Braga com a vereadora do Desporto da CMB, Sameiro Araújo

Desporto Escolar

Desporto Escolar

Finais com emoção, suor e muitas lágrimas

Almoço foi animado com a presença de cabeçudos e gigantones
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