Emoção até... para
lá da hora
Durante o segundo dia de competição do
Andebol Masculino, a emoção e o equilíbrio
foram uma constante nos diversos jogos que
foram realizados, estando o resultado em
permanente incerteza.
As capacidades físicas e técnicas demonstradas
pelos seus executantes, elevam a execução dos
gestos técnicos para uma beleza espetacular.

Andebol…as grandes
decisões
Insira o texto

Escola Sec. Adolfo Portela, Águeda, em
representação da DSRCentro deu um passo gigante
para o título de Campeã Nacional ao vencer na 2ª
jornada a Cooperativa de Ensino “Didáxis”. Num jogo
muito equilibrado e bem disputado, onde falhar era
proibido, as guarda-redes acabaram por fazer a
diferença.
No jogo seguinte a EB/S Aquilino Ribeiro, Oeiras
venceu categoricamente a Escola Sec. P. Antº Martins
Oliveira, Lagoa, adiando para a última jornada a
definição dos lugares imediatos.

Uma noite de convívio e partilha de vivências,
conhecimento e como não podia deixar de
ser…dança! Cada grupo/equipa partilhou a sua
história, o seu trajeto ao longo dos anos e
essencialmente a sua forma tão saudável e
construtiva de encarar o Desporto Escolar e a sua
modalidade – ARE.
O dia começou com mais uma manhã preenchida
de ensaios para a coreografia do segundo e último
momento de competição que se realizou da parte
da tarde.
DSR Algarve – ES Pde António M de Oliveira,
professora Joana Serpa, coreografia Bypolar
DSR Alentejo – ES Manuel Fonseca, professora
Clara Boavista, coreografia Mimos
DSR Lisboa e Vale do Tejo – Col. Int. Monte Maior,
professora Vera Benvindo, coreografia Hope
DSR Centro – ES S. Pedro do Sul, professora
Helena Gomes, coreografia Lover over hate
DSR Norte – ES Rocha Peixoto, professor Jorge
Pereira, coreografia The time is now
Parabéns a todos os grupos/equipa pelo trabalho
e dedicação demonstrados que permitiram o
sucesso de mais uma fase nacional dos
campeonatos do DE.

O espírito coletivo do
atletismo
Acabada a segunda jornada do Campeonato
Nacional de Atletismo, apurámos os vencedores
coletivos. Em femininos venceu a Escola Mestre
Domingos Saraiva com 70 pontos e em masculinos
a Escola Secundária da Maia com 93 pontos. Como
no primeiro dia de competição, os resultados das
várias provas individuais foram de muito bom
nível. Empenho, alegria, vontade de vencer e
companheirismo foi tudo aquilo que os
alunos/atletas demonstraram quer dentro quer
fora da pista. Parabéns a todos!
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Emoção até ao fim!
Provas de singulares decorreram com empenho
e elan. Amanhã decorrerão as meias-finais e
finais da competição, seguindo-se a entrega de
prémios.
Os resultados poderão ser consultados no link:
desportoescolar.dge.mec.pt/badminton-01

Emoções ao Rubro!
Insira o texto
Dia decisivo em termos competitivos no
basquetebol feminino, com o apuramento das
equipas da Escola Secundária de Albufeira e
Escola Secundária de Monserrate para a grande
final de amanhã.
Ao fim da tarde ficou a conhecer-se quais as
equipas que ficaram classificadas em 5º e 6º
lugar, nos Campeonatos Nacionais do Desporto
Escolar, respetivamente a Secundária Artur
Gonçalves e Colégio Manuel Bernardes
Até amanhã!

ES Gabriel Pereira - Évora

Insira o texto

Disputa feroz para
acesso à final

Depois de um primeiro dia muito intenso e equilibrado,
os desempenhos das equipas continuaram em
crescendo. Numa manhã onde se discutiam os lugares
nas meias finais, a entrega aumentou, bem como a
qualidade do basquetebol praticado. Nas meias finais,
o cansaço e o nervosismo já se fizeram sentir. ES
Rocha Peixoto e ES José Estevão foram as equipas
mais consistentes, mas os Salesianos – Oficinas S. José,
especialmente estes, e ES Dr. Francisco Lopes,
venderam caro as suas derrotas.
Na noite da modalidade, que teve lugar no final de
sexta-feira, todos os participantes do basquetebol
foram brindados com uma excelente intervenção do
seleccionador sénior feminino, Ricardo Vasconcelos,
que despertou algumas, muito boas, questões acerca
da modalidade.

ES Sampaio - Sesimbra

EQUILÍBRIO, HARMONIA E
COMPETIÇÃO
O equilíbrio tem sido a nota dominante neste
segundo dia de competição. A técnica, a tática, a
estratégia e a precisão, características típicas do
Boccia, têm proporcionado uma competição
bastante equilibrada, num ambiente de harmonia
e boa disposição.
Mantém-se o excelente
equipas de arbitragem.

desempenho

das

A presença do público tem sido uma constante
no apoio aos seus respetivos atletas.
A equipa de organização do Boccia agradece
todo o esforço, disponibilidade e simpatia
demonstrado por todos os elementos da Escola
Secundária da Gafanha da Nazaré.

DESCOBRE COMO FOI A
NOITE DA MODALIDADE…
OInsira
convívio
o texto
e o entusiasmo constantes pautaram a
noite da modalidade. A animada noite foi
dinamizada com atividades lúdicas:
Jogos
tradicionais; Lançamento de precisão; Goalball; e
Competição Team building.
Todos os participantes interagiram nas atvidades
com:
Boa disposição/Brincadeira
Otimismo
Companheirismo
Convívio
Inclusão
Animação
De realçar o salutar convívio e a interacção
evidenciada por todas as delegaçãos.

A competição foi hoje
O programa foi escrupulosamente cumprido. Às
10h20 partiram os juvenis femininos no fim dos 6,4
km de pura adrenalina chegou à meta em 1º lugar
a Ana Cabrita (V. F. de Xira), em 2º Maria Teixeira
(Alcochete) e em 3º a Beatriz Batista (V. F. de
Xira). Às 11h20 partiram os juvenis masculinos,
para os seus 11,8 km, depois de muita emoção com
a elevada pujança dos jovens atletas chegaram à
meta em 1ºlugar o Pedro Melo (Loulé), em 2º lugar
o Diogo Oliveira (Águeda) e em 3º Filipe Francisco
(Loulé). A organização esteve à altura do elevado
nível dos atletas. Todos os jovens que
colaboraram na montagem, controlo, rectificação
e desmontagem dos percursos revelaram um
elevado espírito de entre ajuda, perseverança e
responsabilidade fazendo com que esta festa
fosse de alto nível.

Bora
Remar!!!!
Bora
Remar!!!
Mais um dia de provas com barcos, pagaias e
fair-play.
Do Slalon à Velocidade, apurámos os
vencedores individuais e coletivos.
Foto de família após o dever cumprido.

Dia 3 ‐ Provas de Ginástica
de Grupo e Acrobática
Foi uma manhã cheia de cor no pavilhão
desportivo do IPS de Bustos.
Estiveram representadas as cinco DSR e contamos
ainda com a representação da Região Autónoma
da Madeira.
Foram
muitos
os
que
assistiram
entusiasticamente às seis provas de Desportos
Gímnicos realizadas neste dia 3 dos Campeonatos
Nacionais Escolares.
Estão todos de parabéns!

FUTSAL FEMININO
Segundo dia do torneio. Palavra de ordem
“concentração” ... Qualquer erro pode ser
decisivo.
A luta pelo primeiro lugar está em aberto!!!
As atletas têm sido magníficas, no empenho, na
atitude, não admira terem chegado até aqui, bem
hajam.

Paulo Fonte (DDE)

Prof. Paulo Fonte

Dia das decisões
Esforço, dedicação, determinação, pequenos
Insira o texto
detalhes…
foram os motes para encontrar os
finalistas e futuros campeões nacionais.
Ficam prometidas novas emoções para amanhã.

Muita diversão e empenho
Ontem à noite realizou-se a “Noite da Modalidade”,
que contou com a presença do nadador Luis Vaz,
recordista nacional dos 200 Livres e Presidente da A.
P. de Nadadores e o professor/treinador Pedro Faia.
Ambos deram o testemunho sobre a sua experiência
nos percursos escolar e desportivo. Todos os alunos
puderam desfrutar de um momento único e interagir
com interesse, partilhando a “Paixão pela Natação!”
O “Programa Cultural” dos nossos alunos e
professores da modalidade pela cidade de Aveiro, foi
vivido em ambiente de boa disposição. Uma
experiência
inesquecivel
para
todos!
Na 3ª sessão dos Campeonatos Nacionais Escolares
de Natação do Desporto Escolar, realizaram-se esta
manhã as finais dos 200 Livres, 100 Bruços, Mariposa,
Costas e Estilos e os 50 Livres. O número de
Campeões Nacionais continua a aumentar…..
Amanhã há mais!
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Hoje foi o dia da Orientação no seu meio natural –
a floresta! Num terreno caracterizado por dunas
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Muita ação na Praia
da Barra
Excelente dia de competição com ondas perfeitas
que permitiram a todos os atletas realizar
manobras com elevado nível de dificuldade.
Amanhã a partir das 9 horas vamos realizar as
finais de todas as categorias na praia da Barra.
Apareçam.

Vento da Vitória!
Terminaram hoje as regatas previstas para as
classes Optimist e Laser 4.7.
Depois de estarmos à espera que o vento
aparecesse, S. Pedro fez a vontade, permitindo a
realização de todas as regatas previstas.
Fica agendado ainda para o último dia da
competição as regatas por equipas na classe
Raquero.

E a bolinha branca continuou a saltitar alegre e
repentina para satisfação de todos os que
presenciaram mais esta jornada de Ténis de Mesa.
Iniciamos os campeonatos individuais e também o
Top de excelência de Iniciados em ambos os
géneros. Entre as 9.00h e as 13.45h, 14 mesas
estiveram quase ininterruptamente a funcionar
com jogos, a maior parte de bom nível e ao mesmo
tempo emocionantes, que digam alguns colegas
professores que "passeavam" pelo pavilhão com
algum nervoso miudinho suspirando pelo êxito dos
seus pupilos.
Amanhã lá estaremos às 9.00 para completar o
quadro competitivo e terminar com uma cerimónia
de entrega de prémios, que esperamos também
apoteótica.

Prontos para as finais
A família do voleibol está de Parabéns. Tolerância,
excelentes arbitragens, respeito, conhecimento,
bom humor, simpatia e principalmente muita
garra caracterizaram a manhã no Pavilhão
Aristides Hall, na Universidade de Aveiro.
Jogos muito disputados, com as equipas a lutar e a
sofrer até ao último ponto.
Perspetivam-se EXCELENTES jogos para amanhã.
Na “noite das modalidades” contámos com os
testemunhos extraordinários de duas referências
do voleibol: o Professor Rui Pedro e o atleta da
seleção Tiago Violas.

BOA SORTE PARA TODOS!

A FESTA DO XADREZ
CONTINUA…
Hoje o entusiasmo competitivo aumentou
assim como a camaradagem.
Os 63 atletas excederam as expectativas
desportivas.
Os árbitros do torneio demonstraram a sua
eficácia, assim como os 2 alunos de gestão
desportiva da ESJE e as 4 guias da EPA.
A equipa dos professores de apoio está de
parabéns pela forma como trabalharam com os
alunos e cooperaram com o secretariado da
modalidade.
Todos os membros do Agrupamento de
Escolas Rio Novo do Príncipe que estiveram
envolvidos no apoio à comitiva do xadrez
merecem um agradecimento pelo carinho e
empenho demonstrado.
O xadrez continua a ganhar…

Noite de convívio
Ao fim do terceiro dia os participantes desfrutaram de uma noite cheia de música e diversão.
Com os Djs US2 a animar a malta jovem, estes fartaram-se de dançar e transparecer aquilo
que a noite foi: Sensacional!

