NO PARQUE DA CIDADE DESPORTIVA DE GUIMARÃES

·Corta-mato reuniu
'mais de três mil atletas
• b Parque da Cidade Desportiva
de Guimarães recebeu o cortamato escolar da Coordenação de
Braga, prova que juntou 3.700 alunos, em representação de 91 escolas do 2.° e 3.° ciclos do ensino básico e secundário.
Foi uma excelente jornada de
convívio e confraternização desportiva, que teve a responsabilidade da
. Coordenação Local do Desporto
Escolar das escolas EB/S Santos Simões e Secundátia Francisco de Holanda e o apoio da empresa municipal Tempo Livre de Guimarães.
No que diz respeito à palte competitiva, a escola EB de Lamaçães
(iniciados femininos, infantis B
masculinos e femininos) e a EB
Real (iniciados masculinos e infantis A femininos e masculinos) estiveram em evidência ao somarem
ttiunfos coletivos. As vitórias nos
restantes escalões foram repartidas
por várias escolas, o que reflete o
equilibrio que existiu.
Refira-se que as primeiras equipas do escalão de juvenis (masculino e feminino) e os h·ês primeiros
.classificados individualmente foram apurados para o corta-mato
nacional do Desporto Escol81~ que
tem lugar nos dias 9 e 10 de março, no mesmo local onde deconeu
esta competição (Parque Desportivo da Cidade de Guimarães), integrado nas comemorações da Capital EUl·opeia da Cultura.
Os vencedores do corta-mato na-

Mariana ganhou em infantis

cional estarão presentes no Crosse
do ISF 2012 (mundial escolar bienal), que este ano decorre na cidade de La Va1leta, na llha de Malta,
de 25 a 30 de março.

Sintra. Também as escolas dos
concelhos de Sinh·a, Oeiras, Amadora e Cascais tiveram o seu coltamato dishital escol81~ que teve lugar nas instalações da Academia da
Força Aérea, na Granja do Marquês, em Sinh·a.
Participaram cerca de h·ês mil
alunos, oriundos de 31 estabelecimentos de ensino, 29 oficiais e
dois particulares, numa organização da Direção Regional de Lisboa e Vale do Tejo. v. v.
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