Andebol
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O grande entusiasmo entre todos os participantes foi o marco do
primeiro dia de competição de andebol masculino. Todas as
equipas, apesar da enorme vontade de vencer, demonstraram
sempre um grande Fairplay. Todos os jogos foram muito disputados
e com grande equilíbrio, o que deixa boas indicações para as
jornadas que se seguem.

As duas primeiras jornadas do andebol feminino foram sempre
disputadas até ao último segundo! As alunas demonstraram grande
entrega e determinação em cada jogada realizada. Neste momento
a Escola Básica de Valongo de Vouga surge como uma forte
candidata à vitória final, registando tantas vitórias quantos os jogos
disputados.

Badminton
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Lisboa dominou o primeiro dia dos Nacionais Iniciados ao colocar
três jogadores nas meias-finais de singulares masculinos e pares
mistos.

O Norte consegue bons resultados igualando Lisboa no número de
jogadores nas meias-finais (dois em cada) de singulares femininos,
pares masculinos e pares femininos.

Basquetebol
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O Basquetebol está de regresso aos Campeonatos Nacionais
Escolares no escalão de Iniciados. Hoje no período da manhã
disputaram-se três jogos no pavilhão Municipal de Santo André em
perfeitas condições para a exigência do Torneio. As equipas
presentes caracterizam-se por níveis de morfologia física muito
distintos mas, na componente técnica muito similares.

As seis equipas presentes estiveram bem orientadas pelos
respectivos professores e com alguns Encarregados de Educação a
assistirem.
Terminados os seis jogos da 1ªfase, contámos com vários jogos
equilibrados, competitivos e que permitiram a evolução de jogo
para jogo das equipas.

Futsal

N.º 2, Pavilhão Multiusos, 22 de junho de 2016

Todas prontas!? Ação…
O Futsal arrancou logo pela manhãzinha com os jogos das meninas!
Competição renhida e saudável que permite antever muito
equilíbrio até ao fim do Torneio.
Todas são vencedoras por estarem cá… vamos ver quem serão as
campeãs!

Forte, muito forte!
Velocidade, entrega e ambição são as palavras que caracterizaram os
jogos de hoje.
A vontade de ganhar e de mostrar superioridade, fizeram com que
todas as equipas se empenhassem em cada disputa e em cada lance.
Com o equilíbrio patente, alguém pode adivinhar como é que cada
jogo pode acabar?

Patinagem
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A modalidade de Patinagem começou a rolar logo pela manhã e
iniciou a sua participação nos Campeonatos Nacionais com provas
de velocidade: sprint, em linha e estafeta com perseguição. De
realçar o grande espírito competitivo sempre presente, mas de uma
forma saudável e com grande camaradagem entre todos os alunos.

A prova de destreza foi o grande momento da tarde na Patinagem.
Todos os alunos proporcionaram momentos de beleza
demonstrando movimentos com grande suporte técnico, o que
traduz o seu empenhamento na modalidade bem como o trabalho
dos diversos professores. Neste primeiro dia o lema foi:
“Rolar, rolar no Desporto Escolar!”

Ténis
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A competição na modalidade de ténis teve início esta manhã, com a
realização da 1ª jornada. Jornada esta que veio a revelar-se muito
animada e disputada, devido ao equilíbrio e incerteza do resultado
nalgumas das partidas, nomeadamente a que opôs duas das
candidatas ao pódio, onde o singular feminino veio a ser decisivo
para o desfecho do resultado final do encontro, com a
portimonense Lara Gingeira e a aluna Marta Fernandes de Águeda a
disputarem um excelente encontro, de resultado final imprevisível,
com a primeira a vencer o 1º set por 63, sendo o 2º set dominado
pela Marta, que venceu por 62, obrigando a que o encontro fosse
decidido no super-tiebreak, onde a jovem Lara entrou muito bem,
demonstrando mais maturidade e consistência, acabando por
vencer por 10-2. Com este resultado e somando a vitória do
singular de rapazes, onde Tomás Dias (Bemposta) venceu por 60 e
60, estava o resultado decidido, embora ainda se tenha disputado o
par misto e onde novamente a dupla portimonense levou à melhor.
Já no outro encontro, acabou por ser o Par Misto a decidir a vitória
do Colégio Valsassina sobre a Escola Secundária José Afonso
(Loures), depois do empate verificado após a realização dos
singulares.
Na parte da tarde os encontros acabaram por ser menos
emocionantes com vitórias novamente para as escolas que já
tinham vencido de manhã: EBS da Bemposta e Colégio Valsassina.

Voleibol
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Começou a Festa do Desporto Escolar!
Em Santiago do Cacém, na modalidade de Voleibol, a competição feminina realiza-se no pavilhão Municipal
e a masculina no Pavilhão da Escola Secundária Manuel da Fonseca. Este primeiro dia foi vivido num
ambiente descontraído e alegre, com professores, alunos (praticantes e árbitros) e toda a organização,
envolvidos neste espírito de festa, que caracteriza estes momentos.
Não podemos deixar de salientar a forma empenhada e disponível como todos nos receberam.
Amanhã, termina a fase de grupos, apurando assim os finalistas da competição. Boa sorte! : )

