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JOGOS DESPORTIVOS ESCOLARES DO ENSINO SECUNDÁRIO

Vitorino Nemésio
ganha regional
Escola Secundária Vitorino Nemésio sagra-se campeã regional de voleibol feminino, no âmbito dos
Jogos Desportivos Escolares do ensino secundário.

A equipa de voleibol feminino da
Escola Secundária Vitorino Nemésio sagrou-se campeã regional da
modalidade, no âmbito dos Jogos
Desportivos Escolares do ensino
secundário, realizados na ilha das
Flores, entre 27 e 30 de abril.
A comitiva, composta por alunas
do 10.° ao 12.° anos, contou como
vitórias todos os cinco jogos disputados, perdendo apenas um set
contra a Escola Básica e Secundária das Flores.
Segundo o professor Paulo Pinto,
“esta participação surgiu como resultado do apuramento a nível de
ilha, em que as meninas da Vitorino
passearam a sua superioridade”.
Acompanhadas dos professores
João Ribeiro e Alexandre Jacinto,
do departamento de educação física e desporto daquela escola, aqui
ficam os nomes das campeãs:

Sofia Leonardo, Daniela Espínola,
Érica Toste, Liliana Tavares, Laura
Reis, Mara Areias, Madalena Duarte, Beatriz Pereira, Leonor Pimenta
e Ana Rodrigues.

do, ao passo que Margarida Pires é
a delegada à prova.
Por outro lado, decorre, entre ontem (quinta-feira) e domingo, no
pavilhão do Clube Kairós, em Ponta Delgada, a terceira e última fase
do Campeonato Regional de Iniciados Femininos de Voleibol.
Para além do Clube Kairós, marcam presença o Clube Desportivo
de São Jorge, Associação de Jovens
da Fonte do Bastardo e Futebol
Clube da Calheta. O representante
da arbitragem é Carlos Silva e o delegado à prova António Pimentel.
No que diz respeito ao escalão
sénior nacional, a Associação de
Jovens da Fonte do Bastardo, que

disputa o Campeonato Nacional
da Primeira Divisão Masculina,
terminou a época no último fim de
semana.
Recorde-se que os bastardos deixaram escapar o título de campeão nacional da Primeira Divisão
(prova aberta às equipas que não
se apuraram para o play-off da Divisão de Elite) para o Sporting de
Espinho.
A Fonte do Bastardo, numa final
concretizada à melhor de três, até
entrou a ganhar (3-1, no complexo
desportivo Vitorino Nemésio, na
Praia da Vitória), mas baqueou no
recinto dos espinhenses, por 3-2 e
3-0.

CAMPEONATOS REGIONAIS

Por outro lado, e a nível associativo, a terceira e decisiva fase do
Campeonato Regional de Iniciados
Masculinos de Voleibol, que coloca frente-a-frente Associação dos
Antigos Alunos e Associação de
Jovens da Fonte do Bastardo, decide-se hoje, sexta-feira (19:00), e
amanhã, sábado (11:00), no pavilhão municipal Vitalino Fagundes,
na Fonte do Bastardo.
As referidas equipas sagraram-se
vencedoras da segunda fase, o que
lhes permitiu o apuramento para a
decisão. Francisco Oliveira é o representante da arbitragem nomea-

MENINAS da Vitorino Nemésio venceram os cinco jogos efetuados

NO ESCALÃO ETÁRIO SUB16 DE BASQUETEBOL MASCULINO

Lusitânia campeão da Terceira

Fruto da superioridade patenteada ao longo da competição, os jovens lusitanistas somaram por vitórias
todos os jogos disputados até ao momento.

A equipa masculina de sub16 do
Sport Clube Lusitânia sagrou-se
campeã da ilha Terceira de basquetebol, temporada desportiva
2017/2018, após vencer o Clube
Desportivo Escolar “Os Vitorinos”,
enquanto visitante, por 56-78.
Fruto da superioridade patenteada ao longo do evento, os jovens
lusitanistas somaram por vitórias
todos os jogos disputados até ao
momento (falta uma jornada para
terminar a prova, efetuada a duas
voltas).
Para além de SC Lusitânia e CDE
“Os Vitorinos”, o campeonato albergou também o Terceira Basket
Clube. Na qualidade de campeão
de ilha, o Lusitânia disputa agora
o Campeonato Regional, em representação da Associação de Basquetebol da Ilha Terceira. A primeira
fase da prova materializa-se na ilha
Terceira.

Para a posteridade, aqui ficam os
nomes dos jogadores campeões:
Daniel Belém, Dinis Sousa, Francisco Ávila, Francisco Castro,
Francisco Sousa, Gonçalo Costa,
Joaquim Silveira, Luís Abreu, Luís
Álvaro, Martim Teixeira, Pedro Silveira, Rodrigo Relvas, Rodrigo Santos, Samuel Quadros, Vasco Alves,
Vasco Lima e Vasco Monjardino.
A equipa é orientada pelos treinadores Nuno Capaz e Tomás Ortins.
São dirigentes da equipa Maria Luísa Morais, Nuno Álvaro e Susana
Quadros.
Recorde-se, a propósito, que o Lusitânia também assegurou recentemente a vitória no Campeonato da
ilha Terceira de sub18 masculinos,
o que lhe permite marcar presença
no Campeonato Regional da especialidade, que se efetua este fim de
semana na Lagoa, ilha de São Miguel.

