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Excelentes resultados do Agrupamento da Abelheira no 
Megasprinter Distrital de Viana do Castelo 

Em 16 provas, 6 primeiros lugares e 1 segundo. Os alunos apurados para 
os Nacionais vão deslocar-se a Vagos nos dias 29 e 30 de abril e vão, com 
certeza, continuar a brilhar. Mesmo que não haja medalhas, pela 
qualidade do seu desportivismo e espírito de fair-play. 

Os 13 alunos, que constituíram 
a equipa do desporto escolar 
da Escola Básica da Abelheira 
no Mega sprinter distrital, 
conseguiram uma molhada de 
medalhas e excelentes 
resultados de toda a 
participação, que incluiu 
competição, mas também 
convívio. 

Entre os cerca de 330 participantes, de 20 escolas do Distrito, a presença dos alunos do 
nosso agrupamento destacou-se pela alegria e desportivismo, mas também pelos 
resultados. Esses resultados foram fruto do treino realizado pelos professores nas aulas 
de Educação Física e nos grupos equipa de Desporto Escolar que, no agrupamento, 
incluem 60 alunos que, 3 horas por semana, em média, treinam para prestigiar a história 
desportiva do agrupamento de escolas. 

Já tivemos por aqui praticantes de 
excelência e campeões Nacionais, da 
Europa e do Mundo de algumas 
modalidades. E continuamos a levar à 
prática os valores da formação desportiva. 

Para estes alunos agora são os Nacionais do 
Mega sprinter do Desporto Escolar. Depois 
se verá. Como dizem desportistas sensatos, 
mesmo quem tem muitas medalhas: “não 
falamos de medalhas antes da corrida.” E 

será sempre divertido participar e ir a Vagos. 

A equipa que participou e em que todos estão de parabéns pela boa imagem que deram 
do nosso agrupamento foi constituída por: 
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Margarida Couceiro, 7ºA; Sofia Silva, 5ºA; Sara Carvalho, 7º F; Carlos Felgueiras, 7ºB; 
Gonçalo Pires, 6ºD; Sara Meira, 9ºC; Joana Sole, 9ºA; Mariana Beja, 8ºE; Leonor Barbosa, 
9ºC; Filipe Fonseca, 9ºF; Diogo Alcobia, 9ºA; Simão Simões, 8ºE e Tiago Loureiro do 9ºG. 

Alunos que ficaram em 1º lugar, apurando-se para o nacional e respetivas provas: 

· Margarida Couceiro, megasprinter, infantil B feminino; 

· Sofia Silva, megakm, infantil B feminino; 

· Mariana Beja, megakm, iniciada feminina; 

· Diogo Alcobia, megasalto, iniciado masculino (esteve na final do megasprinter); 

· Simão Simões, megakm, iniciado masculino; 

· Tiago Loureiro, megalançamento, iniciado masculino. 

Alunos que ficaram em 2º lugar, apurando-se para o nacional e respetiva prova: 

· Filipe Fonseca, megasprinter, iniciado masculino. 

Alunos que não se apuraram, mas que estiveram presentes na final: 

· Sara Carvalho, megasprinter, infantil B feminino; 

· Carlos Felgueiras, megasprinter, infantil B masculino; 

· Sara Meira, megasprinter, iniciada feminina; 

· Joana Solé, megasprinter, iniciada feminina. 

Outras classificações: 

· Leonor Barbosa, 4º lugar no megalançamento, iniciadas femininas; 

· Gonçalo Pires, 5º lugar no megakm, infantil B masculino. 

 


