Escola Básica e Secundária de Gama Barros no Pódio

Campeonatos Nacionais de Iniciados Masculinos
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28 junho a 01 julho
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A nossa escola está de parabéns!
Após 47 anos de existência, também a nível desportivo, o nome da
nossa Escola passará a fazer parte da restrita elite de escolas que
orgulhosamente inscrevem o seu nome na lista de topo das
classificações, dos Campeonatos Nacionais Escolares das diferentes
modalidades, sendo o evento desportivo mais importante a nível
nacional, onde só chegam as melhores equipas, representando as
suas Escolas.
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Equipa de Voleibol Iniciados Masculinos 2017/18 (E B S Gama Barros) (da esquerda para a direita e de cima para baixo)

16-Adriano Freitas 8.º 7.ª, 15-David Longa 9.º 2.ª, 10-Rodrigo Batista 9.º 8.ª, 13-Daniel Alves 8.º 7.ª
8-Tiago Batista 8.º 7.ª, 14-Marius Huja 9.º 8.ª, 18-Tiago Silva 8.º 7.ª, Prof. Mané.
4-Tiago Mota 8.º 8.ª, 2-Guilherme Rodrigues 8.º 7.ª, 17-Pedro Gonçalves 9.º 8.ª, 6-Renato Correia 8.º 8.ª,
11-Filipe Bonifácio 9.º 1.ª

Mérito desportivo
Este feito histórico deveu-se ao brilhante desempenho e
performance da nossa equipa de Iniciados Masculinos de Voleibol
que pela 1.ª vez participou nas finais dos Campeonatos de
Iniciados, este ano realizados em Braga, entre 28 de junho e 1 de
julho de 2018.
A nossa equipa conseguiu alcançar um dos três lugares mais altos
do pódio, classificando-se no 3.º lugar.
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Valores morais, éticos e condutas exemplares
Os nossos alunos/atletas para além do seu louvável percurso e
desempenho desportivo no ano de 2017/18, e ao longo das
diferentes fases de apuramento, quer Local, Regional e Nacional,
foram exemplares porta-vozes e embaixadores na forma e no modo
como se comportaram, demonstrando saber estar, fazendo-se
respeitar e respeitando os demais, cumprindo as regras e normas
da formação cívica, nas diferentes situações, contextos e
enquadramentos, como exemplos;
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Na cerimónia de abertura dos Campeonatos Nacionais de Iniciados em Braga 2018

5

Nos diferentes momentos de convívio com os seus pares, das muitas escolas
presentes nos eventos, dignificando o nome da nossa Escola!
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Nos momentos de refeição

Nos locais de alojamento
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Nas diferentes deslocações, partilhando o mesmo transporte com elementos
de outras escolas

No orgulho e responsabilidade em vestir a camisola representando a Escola
Básica e Secundária de Gama Barros
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Nos momentos de lazer e de experimentação de novas vivências desportivas
(Voleibol de Praia) “Praia de Carcavelos”
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Aproveitamento e rendimento Escolar assinaláveis
Estes alunos são um exemplo para si mesmos e para os restantes colegas, pois
para além de dedicados, focados, concentrados, motivados, responsáveis e
empenhados atletas nos treinos e nos jogos de Voleibol, valorizam esse
esforço, transferindo-o para a vertente académica, repercutindo-se no seu
rendimento e aproveitamento escolar, sendo de realçar os 100% de transição
de ano e ainda cerca de um terço dos alunos no quadro de excelência.

Estes jovens são a prova de que é possível conciliar a componente académica
com a desportiva podendo-se alcançar excelentes resultados em ambas as
vertentes.

Agradecimentos

Em 1.º lugar, aos meus alunos/atletas, apesar da sua idade, por todo o seu
crescimento e desenvolvimento como cidadãos, pelo compromisso,
responsabilidade e maturidade demonstradas, pelo empenho, motivação e
dedicação face aos desafios que lhes são propostos neste seu percurso de
vida!
Aos seus Pais e Encarregados de Educação que lhes têm transmitido os valores
e devido acompanhamento, essenciais para o longo caminho a percorrer!
Aos seus colegas em geral que genuinamente lhes têm demonstrado
solidariedade pelos seus desempenhos!
A todos os Professores e Professoras, pelo incentivo e apoio disponibilizados
neste seu percurso!
A todas as funcionárias pelo carinho manifestado.
A todos os elementos da Direcção, em especial ao Sr. Director António
Gouveia, pela sua disponibilidade e colaboração, entusiamo e orgulho
demostrados, para que estes alunos sejam cada vez mais acarinhados e
apoiados, no sentido de poderem vir a alcançar melhores resultados, quer
académicos quer desportivos, levando o nome da Escola Básica e Secundária
de Gama Barros, como exemplo dos mais altos valores éticos morais,
académicos e desportivos.
Tenho muito orgulho nestes meus alunos e atletas.
Podemos ir mais longe e mais alto, para isso precisamos de trabalhar mais
para sermos melhores!
O Professor Mané
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