
 



 

Disputou-se hoje a prova combinada coletiva, uma 

competição em que todas as equipas e seleções 

têm a ambição de subir ao pódio coletivo. Os 

melhores atletas de cada equipa competem nas 

provas em que obtêm melhores resultados e 

pontuam coletivamente, recebendo o apoio 

incansável dos seus colegas. No final, com a 

presença do Coordenador Nacional do Desporto 

Escolar, foram entregues os prémios às três 

melhores equipas masculinas e femininas. Nos 

rapazes foi a Escola Secundária Pinheiro e Rosa, de 

Faro, a subir ao lugar mais alto do pódio. Em 

femininos, essa honra coube à seleção de Lisboa e 

Vale do Tejo. Bem hajam todos os alunos e 

professores que contribuíram para esta festa do 

atletismo escolar. 

Acabar em festa 



 

Como seria possível de antever, após dois dias de 
competição, de grande espectáculo, a final foi um 
hino ao basquetebol. Equilíbrio, criatividade e 
intensidade fizeram vibrar o público. A ES José 
Estevão saiu vencedora da competição, num jogo 
onde a eficácia de 3 pontos foi claramente acima 
da média, num jogo de grande qualidade e com 
momentos mágicos. Esta vitória é ainda mais 
valorizada pelo desempenho da ES Rosa Peixoto, 
que vinda da Póvoa do Varzim, revelou um espírito 
e ânimo impressionante. 
Parabéns a todos os participantes pelo 
desempenho ao longo de 3 dias fantásticos, e um 
agradecimento especial ao CP Esgueira pelas 
condições que proporcionou a todas as equipas. 

Final da “NBA” no último 
dia de competição 



 . 
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EQUILÍBIO ATÉ AO  
ÚLTIMO PARCIAL 
 
Hoje foi dia de consagração dos atletas. O 

equilíbrio perdominou até aos últimos 

lançamentos, tendo-se destacado:  

Divisão I – Individual 

I1 – Tiago Tavares - EB/S Águas Santas - Norte 

I2 – Ricardo Ferreira – AE Infante D. Henrique – 

DSR Centro 

 I3 – Francisco Almeida - AE Satão – DSR Centro 

 

Divisão I I – Equipas 

E1 – EB/S Águas Santas - Norte 

E2 - AE Satão – DSR Norte 

 

VIVA O BOCCIA, VIVA O DESPORTO ESCOLAR! 

 



Depois dos procedimentos de chegada, 

instalaçao e acreditaçao verificados ontem, 

hoje foi dia de iniciar a atividade 

desportiva, com a já tradicional prova com 

caracter de convivio - Friendship Team 

Event - a ter lugar pela manhã, na 

Universidade de Aveiro. Trata-se de uma 

prova essencialmente de estratégia, levada 

a cabo por equipas de três elementos de 

diferentes regiões, géneros e escalões. No 

perido da tarde foi tempo de treino a 

pensar na competição de sábado, com a 

adaptação às características da floresta 

das Dunas de Vagos a acontecer no Model 

Event que decorreu na zona da Vagueira. 

 

Terminar em grande 

Em termos competitivos é comum, na comunidade de 
praticantes de Orientação, a ideia de que a Estafeta é 
a grande festa da modalidade. A partida em massa, o 
ponto de espectadores junto à arena, o trabalho do 
speaker, a dinâmica das transmissões e o facto de, 
muitas vezes, a arena estar localizada numa zona de 
muita visibilidade para a população, assim o 
justificam.  
E, nos nacionais de Desporto Escolar, mais uma vez 
esta ideia ficou absolutamente confirmada, com uma 
grande festa competitiva a ter lugar na cidade de 
Estarreja, estando a arena localizada em pleno largo 
junto à Câmara Municipal. 
Em termos classificativos esta prova serviu para 
apurar/confirmar os campeões nacionais por equipas: 
ES Pinhal Novo em iniciados masculinos e iniciados 
femininos, AE Monte da Lua em juvenis femininos e ES 
Carlos Amarante em juvenis masculinos. 
Os CNDE 2016 estão terminados.  
Obrigado Aveiro, Vagos, Ílhavo e Estarreja. Venham os 
de 2017!! 
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Campeões Nacionais 
Surf 2016 

O último dia terminou em cheio! Uma manhã 

repleta de sol e desportivismo à mistura. 

Para o ano há mais! 



 

 

Manhã de Domingo e as mesas esperam por mais 
uma jornada.  
São fases finais onde se disputam alguns 
sonhos… 
Dever cumprido e o regresso, talvez com 
saudades.  
Os resultados foram os possívies, mas partem 
com mais “amor” pela modalidade, desejosos de 
voltar. 
As bolinhas brancas partiram destas terras de 
Aveiro para os seus lares distantes, com sorrisos 
e recordações. 
Para o ano voltarão prontas para saltitar felizes 
com os jovens de todo o país. 

Final Ténis de Mesa 



NO VOLEIBOL A ANIMAÇÃO CONTINUA. O EQUILIBRIO ENTRE AS EQUIPAS 

FOI EVIDENTE COM AS DUAS FINAIS (MASCULINOS E FEMININOS) COM 

RESULTADOS A SEREM DISCUTIDOS “NA NEGRA”.  

OS RESULTADOS ESPELHAM BEM A GARRA COM QUE SE DISPUTARAM 

TODAS AS PARTIDAS DE HOJE.  

NO PAVILHÃO ARISTIDES HALL O AMBIENTE É DE MUITA ENERGIA COM AS 

CLAQUES A TORCER RUIDOSAMENTE PELAS SUAS EQUIPAS. OS PÓDIOS 

FORAM: 

FEMININO   MASCULINO 

1º IPSB BUSTOS   1º ES LATINO COELHO 

2º Nª Sª ROSÁRIO   2º ES SEBASTiÃO E  SILVA 

3º ES MADEIRA TORRES  3º ES ESMORIZ 

 

BOA VIAGEM DE REGRESSO A CASA 

 

 

ATÉ AO FIM! 
Assim termina mais um campeonato 

nacional de Voleibol. 

Semana formidável com muito desporto! 

Até para o ano! 



 

Terminaram mais uns Campeonatos Nacionais de Juvenis do Desporto Escolar.  

A bandeira foi passada para a DSR Norte, que organizará a competição em 2017. 

Para o ano o norte conta convosco !! 

Até lá … 

 

 

Ponto final … 
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FIM 
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