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> Os melhores classificados vão representar distrito de Braga nas provas a disputar em Vagos.
DESPORTO ESCOLAR

PISTA GÉMEOS CASTRO EM GUIMARÃES

Projecto Mega juntou
870 alunos em provas

Atletismo de Braga, através do
técnico regional, fazer uma detecção de talentos possíveis e
fazer o seu encaminhamnto para
os clubes, porque o trabalho nas
escolas é limitado”, disse ao
Correio do Minho Isabel Macedo, responsável pela organização em Guimarães.

Ontem, em Guimarães, mais de oito centenas de estudantes competiram em provas
de velocidade, resistência, salto em comprimento e lançamento de peso.

“O mais
importante
não é ganhar: é
participar, é conviver
com alunos de outras
escolas”

> rui serapicos

Vindos de trinta e seis escolas de
todo o distrito de Braga, 870
estudantes disputaram ontem, na
Pista Gémeos Castro, em Guimarães, provas de atletismo com
âmbito distrital, em sprint (40
metros), um quilómetro, salto
em comprimento e lançamento
de peso (3 kg).
Trata-se de competições organizadas no âmbito do Projecto
Mega, uma iniciativa conjunta
da Federação Portuguesa de
Atletismo e da Direcção Geral
de Inovação e Desenvovimento
Curricular, que decorre desde há
quatro anos, tendo em vista rentabilizar meios e objectivos comuns e proporcionar, pela detecção de talentos, a ligação
entre o desporto que se faz nas

ROSA SANTOS

Chuva não impediu participação entusiasmada

escolas e a prática competitiva
nos clubes. Os melhor classificados em cada uma das provas vão

representar o distrito na fase nacional, a disputar nos próximos
dias 12 e 13 de Abril, em Vagos.

ATLETISMO

“A ideia do projecto Mega é a
Federação, nos seus vários órgãos, e também a Associação de

De acordo com esta professora
de educação física, em termos
locais, “é importante para nós
porque dá a oportunidade a alunos de muitas escolas que não
têm contacto com o atletismo,
porque as escolas não têm pistas
e dá oportunidade aos que fazem
desporto regular.
Para todas as outras é uma
oportunidade única para virem à
pista e realizarem as suas provas
mais técnicas”. Ainda segundo a
mesma responsável, “o mais importante não é ganhar: é participar, é conviver com alunos de
outras escolas”
Publicidade

Ser agente imobiliário na REMAX
é uma paixão que me envolve na procura
constante de meios de modo a que a satisfação
dos meus clientes seja constante e permanente.
Por isso e agora juntei-me à equipa REMAX que
destacadamente mais casas vende em Braga.

Telhado Azul - Mediação Imobiliária, Lda.
(Junto à Câmara Municipal)

Loja N.º 1 de Vendas
em Braga

REMAX CONCEITO
CARLOS DANTAS
963716311
www.facebook.com/carlosdantas.remax
Visite o meu canal MEO
Carregue na tecla verde do comando e marque 534343

PRECISO URGENTE
T2 JUNTO AO CONTINENTE/STAPLES
T1 NO 1.º ANDAR NAS ENGUARDAS
ROSA SANTOS

Momento da prova de salto em comprimento

PAGAMENTO A PRONTO
SEM RECURSO A CRÉDITO

