
 LEONOR CATALÃO 10º C 
NATAÇÃO 

Parabéns Francisco!
O Francisco alcançou o 1º lugar na Primeira Prova
de Apuramento Nacional da classe 420 (Vela) que se
realizou em Vilamoura entre os dias 26 e 28 de
fevereiro. É a primeira de três provas que
determinarão a composição da Seleção Nacional
que representará Portugal no Campeonato da
Europa (Vilamoura), no Campeonato do Mundo
(Hungria) e no Mundial da Juventude (Países
Baixos).
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FRANCISCO UVA SANCHO 11ºH
VELA



Muitas vezes se ouve dizer que “A sorte dá
muito trabalho”. E é bem verdade! André
Sousa, aluno do 12º ano na escola
Secundário do Restelo e praticante de judo
desde 2015, é prova disso. Atualmente
Vice-campeão nacional na categoria -66kg
(prova realizada em Coimbra a 05 de
março), o André alia o talento ao esforço.
As aptidões físicas, inatas, não são
suficientes para se alcançarem bons
resultados, é preciso empenho, dedicação e
foco nos objetivos que se pretendem atingir.
Treinos diários intensos, alimentação
equilibrada e hábitos de vida saudáveis
são essenciais para que o caminho
desportivo seja promissor, mas o foco e a
determinação têm de estar sempre muito
presentes. Um 2º lugar numa prova
nacional, onde se compete com os melhores,
envolve uma preparação física e emocional
muito grande. Os dias que antecedem a
prova são dias fisicamente exigentes, os
treinos são muito técnicos e os treinadores
levam os atletas ao limite…Mas o sabor da
vitória e a adrenalina que se vive no tapete
compensam. Cada gota de suor compensa!
O André desfruta por estes dias o sabor da
vitória e a emoção de subir a um pódio.
São sensações únicas, difíceis de expressar,
mas denunciadas pelo sorriso rasgado
quando a medalha é colocada ao peito.
Terminada uma prova é altura de
preparar a seguinte e as duas semanas que
separam a prova Nacional da taça da
Europa são exigentes. 

Força André!!!

ANDRÉ SOUSA 12º G
JUDO



A Maria Inês atingiu as meias-finais da Taça da
Associação de Ténis do Alentejo. Venceu a partida dos
quartos de final do torneio realizado em Évora, pelos
parciais de 7-6(6) / 2-6 / 6-2.
O jogo que começou no sábado dia 12 de março foi
interrompido devido à chuva e ao vento forte que se fazia
sentir, quando esta aluna da nossa escola e atleta do LX
TEAM, perdia por 3-5 ia servir para não perder o primeiro
set, com o parcial de 40-40. No regresso ao jogo, no
domingo dia 13 de março, a atleta Maria Inês, impôs uma
extraordinária reviravolta para vencer a partida em 3 sets.

Grande Inês!

 A Leonor participou no Arena Lisbon International
Meeting 12. Estes foram os seus fantásticos resultados:
50m mariposa: 9.º lugar em absolutos e 2.º lugar
juniores 1.º ano;
200m estilos: 7.º lugar absoluto e 1.º lugar júnior 1.º
ano;
Equipas:
Estafetas -4X100 livres - 1.º lugar Absoluto (Sporting)
 4X100 estilos - 1.º lugar Absoluto (Sporting)

Parabéns Leonor!!!

SALVADOR GOMES 11º B
FUTEBOL

MARIA INÊS OLIVEIRA 10 º C
TÉNIS

 LEONOR CATALÃO 10º C 
NATAÇÃO 

Este é o momento em que o Salvador
assinou contrato profissional com o
Sporting, no passado mês de Janeiro.
Outra conquista, esta coletiva, foi a
passagem à 3ª fase do campeonato
para apuramento do campeão nacional
de Sub-17 ( juvenis.

https://www.swimrankings.net/index.php?page=CalendarDetail&CalendarId=149427393


No passado dia 19 de Fevereiro o Tomás, que
é atleta de judo no SCP, entrou no
campeonato nacional onde se classificou como
vice campeão nacional da sua categoria.
No seguimento disso foi convocado para o
campeonato nacional de juniores, (escalão
que não é o dele)onde apesar de não ter tido
classificação teve uma excelente prestação
tendo em conta que lutou com atletas até 3
anos mais velhos.

Iniciou dia10/03 o curso para 1 Dan
(cinturão negro).

Vai Tomás!!!

TOMÁS FONSECA 11º E
JUDO

CONSTANÇA CATALÃO 8º C
TÉNIS

GONÇALO  PEREIRA 10º H
TÉNIS

A Constança, na semana de 27 de fevereiro a 6 de
março, participou no torneio
"Focus_Tennis_Academy_Open_2022, do circuito
Tennis Europe, em Roterdão e ao lado de Mile
Cibulskyte - Lituânia) foi finalista na prova de
pares do torneio Focus Tennis Academy Open
2022. 

Boa Constança!

O Gonçalo participou no Torneio de Carnaval do
escalão sub 16 nível A em Carcavelos. Este nível de
torneio é o que dá mais pontos e é o que ajuda a
subir mais rápido no ranking nacional. Foi
derrotado nos quartos finais tanto nos singulares
como no jogo de pares.

Durante o mês de abril irá participar em
competições nacionais em Setúbal e Castelo
Branco e em competições internacionais no
Algarve e em Coimbra. Força Gonçalo!


