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CLUBE ARSENALISTA COM O MAIOR NÚMERO DE PÓDIOS

NATAÇÃO

Sp. Braga em destaque
no torneio de cadetes
O Sp. Braga esteve em destaque no torneio de cadetes que decorreu na piscina municipal da
rodovia. ‘Guerreiros do Minho’ conquistaram o maior número de pódios na competição.
> redacção

Os nadadores do Sp. Braga estiveram em destaque no torneio
de natação para cadetes organizado pela secção de natação do
Sp. Braga, em conjunto com a
Associação de Natação do Minho. A prova, que decorreu na
piscina municipal da rodovia,
contou com 20 equipas representativas das regiões Norte e
Centro do país e 218 atletas em
representação de clubes pertencentes às associações do Minho, Nordeste, Norte de Portugal, Aveiro, Coimbra e Leiria.
Os ‘Guerreiros do Minho’
colocaram sete atletas nos três
primeiros lugares num total de
14 provas realizadas e foram a
equipa que conquistou maior
número de pódios. Seguiram-se
as equipas dos Gespaços e Sociedade Columbófila Cantanhedense /Oryzon Energias, ambas com seis lugares no pódio.
Os atletas do Sp. Braga apresentaram um bom nível técnico,
espírito de grupo, espírito com-
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Sp. Braga conquistou o maior número de pódios no torneio de cadetes

petitivo, alcançando 90 por cento de recordes pessoais, e subidas ao pódio.
Os atletas que conquistaram
um lugar nos três primeiros
foram: José Pedro Fernandes –
cadete A – 1.º lugar – 100m livres; 2.º lugar – 100m costas;
Nuno Miguel Coto – cadete A –

1.º lugar – 100m bruços; José
Pedro Melo – cadete A – 3.º lugar – 100m bruços; Dany Pedro
Caillé – cadete B – 3.º lugar –
50m livres; José Paulo Lopes –
cadete B – 3.º Lugar – 50m
mariposa.
Quanto ao quarteto masculino
misto, conquistou na última pro-

va da competição o 1.º lugar do
pódio: 4x50m estilos - José Pedro Fernandes, Nuno Miguel
Coto, Jorge Jesus Silva e Dany
Pedro Caillé.
A próxima competição deste
escalão terá lugar dias 26 e 27,
com o Torneio Nadador Completo, em Barcelos.

