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voleibol

Dois atletas vianenses
na seleção nacional
Beatriz Silva e Ricardo Martins, atletas do Volei-

bol Clube de Viana foram convocados para as se-

leções nacionais da modalidade de sub-15 e sub-

-16, respetivamente.

Beatriz Silva foi convocada para a seleção na-

cional sub-15, para o estágio de Natal. A iniciada 

do Voleibol Clube de Viana integra um lote de 15 

atletas que se encontram a preparar a participa-

ção no Torneio da WEVZA de sub-16, a disputar 

de 8 a 12 de janeiro do próximo ano em França.

Ricardo Martins foi convocado para a sele-

ção nacional sub-16, para o estágio de prepara-

ção com vista à participação no Torneio sub-17 

da Associação Zonal de Voleibol do Oeste Eu-

ropeu, em janeiro próximo. O juvenil com 2,04 

metros foi um dos 16 escolhidos para represen-

tar Portugal.

Os dois atletas foram convocados na sequên-

cia dos treinos regulares e de observação que as 

equipas técnicas nacionais desenvolvem ao lon-

go dos meses.
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 josé costa lima 

O 
Grupo Desportivo 

de Cordas (GDC) da 

Escola André Soares 

apresentou na tarde 

de ontem, no pavilhão da-

quela instituição de ensino 

bracarense, uma demons-

tração da modalidade de 

rope skipping (saltar à cor-

da, em tradução livre). 

«Os alunos puderam fa-

zer algumas habilidades de 

uma modalidade que está 

em crescimento em Por-

tugal. Fizemos aqui uma 

amostra de freestyle in-

dividual e de grupo, corda 

individual, corda chinesa 

e corda dupla. Além disso, 

res», clarificou a docente. 

Além dos 60 alunos, en-

tre os 6 e os 15 anos, que 

integraram o grupo de 

exibição de salto à cor-

da, as bancadas do pavi-

lhão também contaram 

com centenas de crianças, 

pais e familiares dos estu-

dantes da EB1 do Carandá 

que quiseram ver de perto 

a exibição do GDC. 

«Temos aqui muitos 

miúdos, rapazes e rapa-

rigas, a praticar a modali-

dade. E há aqui gente que 

tem muita qualidade, uma 

vez que já participaram 

nos campeonatos nacio-

nal, europeu e até mun-

dial», acrescentou Anabe-

iniciativa decorreu ontem  em Braga

Exibição de rope skipping  
entusiasmou EB 1 do Carandá 

la Bastos. 

O rope skipping «está 

em franco crescimento», 

reforçou a responsável, e 

prova disso é que a pro-

cura para integrar o GDC 

é superior à oferta. 

«Estou na André Soares 

há dez anos e esta modali-

dade está, de facto, enrai-

zada. Abre-se a inscrição 

para o GDC, no começo 

do ano letivo, e no dia se-

guinte já há 40 crianças 

que querem entrar. Che-

gamos a um ponto em que 

temos de fechar as inscri-

ções tantas são as solicita-

ções, seja da nossa escola 

ou de outras instituições 

de ensino», finalizou.

Exibição decorreu com mais de meia centena de alunos do Grupo de Cordas 

tivemos algumas acroba-

cias, alguns truques de gi-

nástica e dança. Esta apre-

sentação serve também de 

preparação para o encon-

tro gímnico do Desporto 

Escolar que vamos ter em 

janeiro», começou por tes-

temunhar Anabela Bastos, 

professora do GDC, expli-

cando que a exibição de 

ontem tinha como prin-

cipal propósito dar a co-

nhecer a modalidade aos 

alunos da EB1 do Carandá.

«Como tinham um poli-

valente tão pequenino para 

este número de participan-

tes no rope skipping, deci-

dimos passar o evento para 

o Pavilhão da André Soa-
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domingo, na póvoa de varzim

Presidente da Câmara inaugura
Parque Desportivo de Mourões

O presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Var-

zim, Aires Pereira,  inaugura, no próximo domingo, pe-

las 11h00, o Parque Desportivo de Mourões.

Terá ainda lugar a assinatura do Contrato de Como-

dato que designa que o Município concede ao Atlético 

Clube da Póvoa de Varzim o direito de utilização gra-

tuita e a gestão do equipamento denominado Parque 

Desportivo de Mourões.

Amanhã

Associação de Ciclismo do Minho
tem assembleia-geral

A Associação de Ciclismo do Minho reúne amanhã em 

assembleia-geral ordinária, a partir das 20h30, na se-

de social da associação.

Da ordem de trabalhos consta a eleição dos órgãos 

sociais para o biénio 2019/20 e a apreciação e votação 

do plano de atividades e orçamento de 2019, entre ou-

tros assuntos.

A reunião decorrerá na sede da ACM (Rua das Vio-

letas, n.º 600, Urbanização da Atouguia, Bloco A, 2.ª fa-

se, 4810-059 Guimarães).

Beatriz Silva e Ricardo Martins 


