|18| DESPORTO

06.JUN.2019 DIÁRIO INSULAR

NA MODALIDADE DESPORTIVA DE KARATÉ

Terceirenses em treino
nacional de seleção
No âmbito do ciclo de preparação e
observação técnica das seleções nacionais, alto rendimento e projeto de
esperanças olímpicas, nos escalões
de cadetes, juniores, sub21 e seniores, decorre, sábado, mais um treino
nacional de seleção, no Pavilhão da

Caldeira, em Pombal.
O treino é da responsabilidade técnica da Federação Nacional de Karaté Portugal e estão novamente convocados os karatecas terceirenses Daniela
Brito Reis (categoria de seniores femininos +68kg) e Pedro Sousa Xavier

(categoria de juniores masculinos
-68kg), ambos do Clube de Karaté-do
Shotokan de Angra do Heroísmo.
Em nota informativa que fez chegar
a DI, “a Associação de Karaté dos
Açores mostra o seu descontentamento em relação à Federação Na-

cional de Karaté - Portugal, uma vez
que estes treinos não contam com o
apoio necessário para as deslocações
regulares, tendo os clubes e atletas
suportado todas as despesas até ao
momento, sob pena de serem excluídos do projeto das seleções”.

COM A ATIVIDADE INTITULADA “UM DIA NA PRAIA”

Escola Vitorino Nemésio
promove prática desportiva
Iniciativa teve lugar na
zona da Prainha, cidade
da Praia da Vitória, e reuniu, na circunstância, mais
de 200 alunos do referido estabelecimento de
ensino.

Teve lugar no passado dia 31 de
maio, na zona da Prainha, cidade
da Praia da Vitória, a terceira edição da atividade escolar intitulada
“Um dia na Praia”.
Esta atividade, organizada pelo
Departamento de Educação Física
e Desporto da Escola Secundária
Vitorino Nemésio, teve como principal objetivo a promoção da prática de atividade física, desta vez
associada ao lazer, marcando, assim, o encerramento do ano letivo

ESCOLA VITORINO NEMÉSIO reforça aposta na prática desportiva

2018/2019.
“O evento contou com a presença
de mais de 200 alunos desta escola,

a quem agradecemos pela fantástica
participação”, refere, na circunstância, uma nota informativa que o

referido estabelecimento de ensino
fez chegar a DI.
“A Escola Secundária Vitorino Nemésio gostaria ainda de reconhecer
a disponibilidade dos nossos parceiros e colaboradores locais, nomeadamente da Câmara Municipal
da Praia da Vitória, da Capitania do
Porto da Praia da Vitória, do Clube Naval Praia da Vitória, do Clube
de Ténis da Ilha Terceira, da Rope
Adventures, da Praiacores, peças
fundamentais para a dinamização e
sucesso de mais uma edição deste
evento desportivo escolar”, acrescenta a missiva.
“Por último, sublinhamos a inestimável colaboração da turma de ProFiJ, Técnico de Desporto, do 10.º
ano desta escola, que, na verdade,
vem aprimorando as suas competências organizativas em eventos
desta natureza” sublinha.
“O balanço continua a ser muito positivo e, por isso, a repetir”, remata
o documento.

