
FUTSAL: 1ª e 2ª Jornadas 

 

A nossa equipa de Futsal, Inciados Masculinos iniciou a sua participação nas competições do Desporto 

Escolar 2019/2020 em duas 4ªs feiras consecutivas. A primeira jornada realizou-se no dia 22 de janeiro e 

a segunda no dia 29 de janeiro de 2020. 

Faram, ambas , jornadas históricas. A primeira, além do facto de se  se ter realizado “ em casa” marcou a 

primeira presença de um equipa de futsal com atletas/alunos muito jovens (10-13 anos), em muitos 

anos que o Desporto Escolar leva como atividade opcional no Agrupamento de Escolas D. João V. Deste 

modo, a prática desportiva na sua vertente de competição inter-escolas, ao nível do Futsal  passa, 

doravante, a estar acessível aos nossos alunos mais jovens que são a base do desenvolvimento 

qualitativo de qualquer modalidade desportiva.  

Como se formou um grupo cujo entusiasmo cresce a cada semana que passa e porque a adesão inicial 

foi muito significativa, acreditamos que o Futsal “muito jovem” do nosso Agrupamento veio para ficar. 

Se assim for, como esperamos, o professor Pedro Oliveira merece ser mencionado como o profissional 

que optou, conscientemente,  pelo peso acrescido de dinamizar um grupo de jovens para os quais é 

preciso carinho, autoridade, atenção, organização e motivação, em doses equilibradas e muito difíceis 

de gerir. 

A segunda jornada, realizada no Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves foi,  também, o segundo 

momento histórico: os nossos alunos/atletas estrearam, orgulhosos, os novos equipamentos, 

concebidos exclusivamente para o seu escalão etário. 

As fotos marcam a diferença: aquela em que os rapazes parecem “nadar” nas t-shirts e as outras, que 

mostram o guarda redes (a deste fica para a próxima) e os suplentes, elegantes e confortáveis nos seus 

novos equipamentos. 

Se nós ficamos satisfeitos, então os rapazes de laranja e cinzento fcaram mais do que satisfeitos – dificil, 

até, contê-los na sua felcidade. 

E até à próxima jornada, que acontecerá numa 4ª feira de fevereiro de 2020. 

 


