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NATAÇÃO
| Redacção | 

O aluno do Colégio Dom Diogo
de Sousa, Mário Veloso, apurou-
se para representar Portugal e a
sua escola na International
School Sport Federation, na 16.ª
Gymnasiade que decorre entre 11
e 18 de Julho, na Turquia.

As provas decorrem na cidade
de Trabzon e o aluno do Colégio
Dom Diogo de Sousa compete
nas disciplinas de cem metros e
200 metros bruços em Natação,
depois de se ter sagrado campeão
nacional, em Aveiro.

Nestes campeonatos nacionais,
Mário Veloso (12.º G), sagrou-se
campeão nacional de desporto
escolar na modalidade de nata-
ção nas provas de 50m bruços
(31.12s), 100m bruços (1:04.57s)
e 200m bruços (2:22.04s), nas
Piscinas Municipais da Gafanha
da Nazaré em Aveiro.

Nestes campeonatos, dois bra-
carenses, Mário Jorge Veloso e
João Francisco Lopes (ES D.
Maria II) foram os mais fortes
(com três medalhas cada um),
mas, na classificação por pontos,
Mário Veloso conquistou o pri-
meiro lugar, com 638 pontos, a
um de diferença do outro nada-
dor de Braga.

O Colégio Dom Diogo de Sou-
sa também esteve representado
nestes Campeonatos Nacionais

Escolares por Catarina Reis Silva
(11.º B) que obteve o quinto lu-
gar nos 200m costas (2:34.47s).

Por força destes triunfos, Má-
rio Veloso tem agora passaporte
garantido para a Gymnasíada,
criada pela ISF em 1960 e que
envolve países de vários conti-
nentes. 

As provas envolvem 25 moda-
lidades e todas as informações
podem ser encontradas em
http://www.isfsports.org.

Para o director do Colégio Dom
Diogo de Sousa, padre Cândido

Azevedo de Sá, a participação
deste aluno numa competição tão
importante para o desporto juve-
nil e escolar é um orgulho e uma
honra. Na verdade, disse, “o Má-
rio Veloso é o exemplo de que
um bom aluno também tem tem-
po para se dedicar ao desporto e a
outras coisas. O Mário é, em ter-
mos académicos, um excelente
aluno. O desporto exige-lhe mui-
ta dedicação e muito treino. É o
exemplo de que, com dedicação,
com disciplina e organização, tu-
do se consegue”.

Aluno do Colégio D. Diogo
na Gymnasiade na Turquia
MÁRIO VELOSO apurou-se para representar Portugal na International
School Sport Federation, na 16.ª Gymnasiade entre 11 e 18 Julho, na Turquia.
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Mário Veloso, aluno do colégio D. Diogo de Sousa

Parapente
Montalegre: campeonato nacional 
de Parapente na serra do Larouco

Mais de 80 pilotos, de vários países do mundo, estão a participar no Cam-
peonato Nacional de Parapente – Portugal Open 2016 que decorre, até
sábado, na serra do Larouco, Montalegre. 
A prova é organizada pela WIND - Centro de Atividades de Montanha, pe-
la Federação Portuguesa de Voo Livre (FPVL), o Papaventos, clube local
de desportos de montanha, e contam com o apoio do município de Mon-
talegre.
Esta competição mais uma vez está a levar grande  animação em Monta-
legre, com o festival de parapente na serra do Larouco.

Basquetebol
Basquete Clube de Barcelos realiza 
amanhã festa de encerramento
O Basquete Clube de Barcelos convida todos os atletas, pais, encarrega-
dos de educação, treinadores e toda a comunidade em geral a participa-
rem na festa de encerramento da época desportiva 2015/2016, a qual se
realiza amanhã, sábado, no largo da Porta Nova (Senhor da Cruz) com
início às 9.30 horas.
Provas de 3x3, lances livres... são algumas das actividades que promete
animar a festa barcelense.

!Desporto

KARATÉ
| Redacção | 

O Clube Wado-Gym de Maxi-
minos esteve presente no passa-
do dia 25 de junho, com sete
jovens atletas, na Copa Ibérica
de Karate Wado-Ryu da Feder-
ação Ibérica de Karate Wado-
Ryu, na bonita localidade
Buitrago del Lozoya, em Es-
panha. 

Os resultados conquistados
pela equipa bracarense foram
um êxito, pois todos os com-
petidores foram medalhados. 

Sagraram-se campeões ibéri-
cos, pelo Clube Wado-Gym de
Maximinos na categoria de ini-

ciados -40 Kg, João Pedro
Mendes e nos + 40 Kg, Guil-
herme Gonçalves. 

Nesta mesma categoria, Tiago
Antunes obteve o terceiro lugar
do pódio. 

Na categoria de juniores -65
Kg, o atleta José Pedro Martins
obteve o segundo lugar e os
atletas Afonso Silva e Rui
Pereira, ambos +65Kg, obtive-
ram a terceira posição.

Destaque ainda para o atleta
Marco Silva na categoria cadete
open, obteve também o terceiro
lugar. 

A comitiva foi acompanhada
pelos treinadores Joaquim Gon-
çalves e Elisabete Silva.

Resultados alcançados pelos bracarenses foram um êxito

Clube Wado-Gym de Maximinos na Copa Ibérica de Karate Wado-Ryu
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Atletas do Clube Wado-Gym de Maximinos com os treinadores Joaquim Gonçalves e Elisabete Silva
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Perto de uma centena de pilotos estão na serra do Larouco a fazer parapente


