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Integrado no Plano Anual de Atividades, realizaram-se durante o segundo período as diferentes
fase das provas dos Megas (sprinter, salto, lançamento do peso e quilómetro).
A seleção dos alunos, para representação do nosso Agrupamento, fez-se, numa primeira fase,
através de concursos intra-turma em que participaram todos os alunos dos 2º, 3º ciclos e
secundário.
Numa segunda fase, e para os alunos selecionados da fase intra-turma, realizou-se no dia 2 de
fevereiro na pista de atletismo do Clube União Atlético Povoense, a fase escola de apuramento
para a fase regional.
Nesta fase escola, registou-se uma muito significativa
participação de alunos nos vários escalões/ géneros com
exceção dos escalões juniores cuja participação continua a ser
muito reduzida. Dos 460 alunos inscritos participaram 368
nas diferentes especialidades.
Para a realização da atividade contamos com a colaboração
do Clube União Atlético Povoense, Bombeiros Voluntários da
Póvoa de Santa Iria e alunos do CEF-9º ano que agradecemos
e que em muito contribuíram para o êxito do evento.

No dia 13 de março, participaram 25 alunos na fase
regional que decorreu na pista de atletismo do Estádio
1º de maio em Lisboa. Das classificações mais
significativas destacamos:

Nome
Iris Fernandes
Leonor Saraiva
Tiago Valongo
Miguel Patrício
Matilde Oliveira
Rodrigo Coutinho
Adalberto Oliveira

Escalão
INF A FEM
INF A FEM
INF A MASC
INF B MASC
INIC FEM
INIC MASC
JUV MASC

Prova
Sprinter
Salto em comprimento
Salto em comprimento
Sprinter
Quilómetro
Lançamento do peso
Sprinter

Classificação
3º
1º
2º
3º
3º
3º
3º

Pela classificação obtida na fase regional, os alunos Leonor Saraiva (5ºH) e Adalberto Oliveira
(9º F), estiveram em representação da CLDE_OLVFX, na fase nacional que decorreu nos dias 22
e 23 de março no Estádio Universitário de Lisboa.
O nosso agradecimento a todos os professores que colaboraram para que fosse possível as
nossas representações. Parabéns a todos os alunos participantes pelo seu empenho e resultados
alcançados. Votos para, todos, continuarem a aperfeiçoar os seus desempenhos.
A todos os colaboradores os nossos parabéns pelo seu desempenho e aos encarregados de
educação e familiares agradecemos a presença e colaboração.
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