
 

O aluno faialense mante-
ve a melhor classificação 
de sempre de um aluno 
açoriano, que aliás já era 
sua.  

 

A cidade de Torres Vedras 

recebeu no passado dia 

11 de março a prova rai-

nha do desporto escolar, 

o corta-mato nacional. 

Esta compe�ção juntou 

cerca de 1400 alunos de 

todo o país, onde se inclu-

íram oito representantes 

dos Açores que conquis-

taram o direito a repre-

sentar o nosso arquipéla-

go, por via da prova regio-

nal desta categoria. 

Ministro da educação 

presente na cerimónia de 

abertura 

A festa começou na 6ª 

feira, dia 10, com uma 

cerimónia de abertura 

marcada pela qualidade 

musical e pelos famosos 

cabeçudos do carnaval de 

Torres Vedras. O ministro 

da educação Tiago Bran-

dão Rodrigues, esteve 

presente e reforçou as 

virtudes do desporto na 

formação dos alunos, 

bem como a importância 

da autossuperação como 

forma de vencer no des-

porto e na vida. O respon-

sável pelo sistema educa-

�vo português, aprovei-

tou o exemplo de Nelson 

Évora, que recentemente 

venceu a prova de triplo 

salto dos europeus de 

pista coberta, recordando 

que este campeão olímpi-

co também iniciou a sua 

vida despor�va no des-

porto escolar. O ministro 

encerrou a sua interven-

ção, apelando aos alunos 

para cumprirem os supe-

riores valores do despor-

to e para acreditarem que 

dentro de alguns anos 

podem ser eles a vencer 

internacionalmente e a 

olhar a bandeira nacional 

ao som do nosso hino. 

Bruno Ávila iguala resul-

tado excecional do ano 

anterior 

Foi numa manhã de sol 

onde apenas faltaram 

representantes do Arqui-

pélago da Madeira, que 

se cumpriu a grande ra-

zão deste encontro. Os 

alunos açorianos par�ci-

param nos escalões de 

iniciados e juvenis, cum-

prindo os seus obje�vos. 

Lutaram corajosamente 

com adversários, que por 

via do desporto federado, 

possuem muito mais trei-

no e experiencia compe�-

�va.  O destaque vai sem 

dúvida para Bruno Ávila, 

que repe�u o brilhante 

lugar ob�do no ano ante-

rior, 9º lugar. Com este 

resultado, o Bruno Ávila, 

con�nua a ser o melhor 

açoriano de sempre no 

corta-mato nacional. A 

Ta�ana Melo ficou a meio 

da classificação com um 

honroso 104º lugar. A 

delegação açoriana inte-

grou também os docentes 

Hugo Parente (ES Manuel 

de Arriaga) e Sandra Cos-

ta (EBS Tomás Borba) e os 

responsáveis da Direção 

Regional do Desporto: 

Ricardo Carvalho e Rui 

Soares. 

Hugo e Maria Parente 

Bruno Ávila brilha no corta-mato nacional 


