Andebol
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Depois de um primeiro dia bastante intenso e equilibrado, o
segundo dia tornou-se decisivo em termos competitivos no andebol
masculino, ficando o campeão para definir na jornada final.

Hoje foi o dia das grandes decisões no andebol feminino. Tal como
se previa, a Escola Básica Valongo do Vouga – Águeda sagrou-se a
grande vencedora destes campeonatos, com tantas vitórias
quantos os jogos realizados.
Parabéns a todas as participantes, pelo desempenho demonstrado
ao longo destes dois dias de competição.

Badminton
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Norte e Lisboa disputam quatro das cinco finais de Badminton.
Lisboa garante o título de Pares Mistos antes da final, após terem sido
apurados dois pares de Lisboa, o par Inês Medeiros/Guilherme Roberto
(Matias Aires-Lisboa) e o par Joana Eduardo/Gonçalo Gomes (D. Filipa de
Lencastre-Lisboa).
Nas restantes finais as Região de Lisboa e Vale do Tejo e a Região Norte vão
disputar os títulos nacionais.

Basquetebol
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Depois de um primeiro dia muito intenso e equilibrado, os
desempenhos das equipas continuaram em crescendo. Numa
manhã onde se discutiam os lugares de acesso às finais, a entrega
aumentou, bem como a qualidade do basquetebol praticado. Nas
meias-finais, o cansaço e o nervosismo já se fizeram sentir. ES Júlio
Dinis (Ovar) e Oficinas S. José (Lisboa) foram as equipas mais
consistentes, mas a EB D. Afonso III (Faro) deu muita luta às
Oficinas S. José, tendo o jogo ido a prolongamento com o resultado
incerto até ao último segundo. Jogo fantástico entre a EB D. Sancho
II e a ES Rocha Peixoto que foi decidido no último segundo com um
triplo e assim a ES Rocha Peixoto conquistou 5ºposição da
Classificação Final masculina.
Na manhã de acesso às finais, contrariamente ao primeiro dia, os
jogos femininos foram claramente dominados por uma das equipas.
A equipa da Chamusca conquistou o seu lugar na final com uma
defesa muito aguerrida conseguindo recuperar muitas bolas ainda
no seu meio-campo ofensivo. Na 2ª meia-final a equipa de Alvalade
bateu-se bem, mas a superioridade física da ES do Pombal levou a
melhor. O jogo para o determinar os 5º e 6º lugares entre as
escolas de Macedo de Cavaleiro e Pedro Barbosa foi ganho pela
escola de Viana do Castelo por larga margem.
De ressalvar o espírito de “fair play” e companheirismo de todas
equipas, alunas e professores.

Futsal
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“O dia do Meio”
Depois de uma noite de S. João com muita folia na Discoteca, eis que encontramos o pessoal do
Futsal no cumprimento de mais um dia de competição.
Na parte da manhã, efectuaram-se os últimos jogos que permitiram definir a classificação da 1ª
fase do Torneio. De tarde, foram encontrados os 5º e 6º classificados, assim como, os finalistas
da competição.
Já está tudo pronto para o “dia de todas as decisões” – Amanhã, saberemos quem serão os
Campeões Nacionais e faremos a entrega de prémios às três equipas.
No último dia de competição, teremos a “Caça ao Tesouro” do Futsal! Vamos ver quem tem o
GPS mais afinado!

Patinagem
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Completou-se mais um dia de competição na Patinagem com a
realização do quadro competitivo de Mini Hóquei em Patins, mais
uma disciplina da modalidade. Um dia cheio de emoção com jogos
competitivos entre todas as delegações e onde nunca se perdeu o
respeito entre todos.

Um quadro competitivo de Mini Hóquei em Patins masculino e
feminino recheado de jogos equilibrados e todas as equipas com
vontade e objetivo de estar presente no dia de todas as decisões.
Ganhe quem ganhar as finais de amanhã, todos os alunos estão de
parabéns, pelo desempenho e camaradagem demonstrada!

Ténis
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Está encontrado o Campeão Nacional de Equipas Iniciados 2016:

Escola Básica e Secundária da Bemposta (Portimão)
Embora ainda falte realizar a última jornada (amanhã de
manhã), a EBS da Bemposta (Portimão) já se sagrou campeã da
prova ao vencer o seu último encontro (está isenta da 5ª
jornada) frente ao Colégio Valsassina por 3-0, fazendo desta
maneira o pleno ao vencer todos os encontros realizados.
Amanhã de manhã realiza-se a derradeira jornada, onde estarão
em jogo os restantes lugares do pódio, com as equipas do
Colégio Valsassina e a Escola Básica e Secundária Adolfo Portela
(Águeda) a disputarem o 2º e 3º lugares da competição,
enquanto a Escola Secundária José Afonso (Loures) e Escola
Básica de Loureiro irão disputar o 5º e 6º lugares.

Voleibol
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Na competição masculina terminou hoje a fase de grupos,
realizando-se amanhã a final entre as equipas da Escola Secundária
de Amares, da região Norte, e a Escola Secundária D. Inês de Castro,
de Lisboa e Vale do Tejo.
Na competição feminina, as meias finais foram entre as equipas do
I. P. S. Bustos, da região centro e o Agrupamento de Escolas S.
Gonçalo, de Lisboa e Vale do Tejo, sendo a outra meia final
disputada pelas as equipas do Colégio Nossa Senhora do Rosário e
da Escola Básica do Alto dos Moinhos.
A final masculina realiza-se amanhã pelas 10h30m no Pavilhão da
Escola Secundária Manuel da Fonseca e a feminina no Pavilhão
Municipal Santiago do Cacém.
Prevemos mais um grande dia de Voleibol, onde a boa disposição e
o fair play são ponto de ordem.

