NOTÍCIA DE ATIVIDADE

Escola Secundária com 3.º ciclo

Escola Secundária Henrique Medina Vence Troféu Desportivo “O Minhoto”
na categoria de Desporto Escolar

A Escola Secundária Henrique Medina foi galardoada
com “O Minhoto 2019” - Troféus Desportivos, na
categoria de Clube de Desporto Escolar, como
reconhecimento público ao mérito de um Clube/Escola
que tem proporcionado atividade física e desportiva há
35 anos aos alunos do concelho, destacando-se na
prática de diferentes modalidades na região do Minho.
É recompensador o reconhecimento da Escola
Secundária Henrique Medina como Escola promotora de
atividade física e desportiva diversificada no seio da
Comunidade Educativa. De facto, anualmente, e ao longo de 35 anos, tem envolvido muitos jovens
alunos/atletas em treinos, competições e organizações, no âmbito da atividade interna e externa
do Clube de Desporto Escolar: atletismo (corta-mato e mega sprinter), basquetebol 3x3, voleibol
de praia 2x2 e 3x3, grupos-equipa de andebol, voleibol, basquetebol, badminton, futsal,
canoagem, surf e bodyboard, ténis de mesa, golf, e outros projetos do Desporto Escolar,
Associações e Federações Desportivas Nacionais, e da Câmara Municipal de Esposende.
Tudo isto foi, e é possível, pela dinâmica criada junto da Comunidade Educativa. Destacamos o
envolvimento e empenho da Direção da Escola, alunos, professores, assistentes operacionais, pais
e encarregados de educação, associações de estudantes, Câmara Municipal de Esposende,
estabelecimentos de ensino protocolados (AEACO, AEARS, e EBSVC), Junta de Freguesia de
Esposende, Gandra e Marinhas, estruturas associativas, nomeadamente, os Clubes Náuticos do
Concelho (CCDRG, CNF e ARN), a Juve Mar Andebol Feminino, a Associação Desportiva de
Esposende, o Esposende Surf Team e os Bombeiros Voluntários de Esposende e Fão. O nosso
agradecimento a todos.
A edição deste ano, a 23.ª, realizou-se num modelo alternativo, devido à pandemia de covid 19,
em vários Concelhos do Minho. A Escola recebeu o troféu numa cerimónia solene realizada no
Salão Nobre da Câmara Municipal de Esposende, presidida pelo Senhor Vereador Rui Losa, e na
presença da Adjunta do Diretor, a colega Manuela Ferreira, e dos representantes da organização
de “O Minhoto” Troféus Desportivos.
De realçar a importância deste troféu, por significar o “reconhecimento público ao mérito de
todos os envolvidos no fenómeno desportivo, atletas, treinadores, professores, arbitragem,
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dirigentes, coletividades e escolas, que mais se destacaram na prática das suas modalidades na
região do Minho, pela sua entrega, mérito e contributo”.
A Escola Secundária Henrique Medina está de parabéns por receber tão prestigiado troféu pelos
35 anos de Desporto na Escola, com início em 15 de outubro de 1986, na criação, pelo professor
Manuel Ribeiro, do “Andebol Clube de Esposende, Clube Jovem” e continuado pelo Clube de
Desporto Escolar.
A todos, o nosso MUITO OBRIGADO.

A candidatura, publicada na XXIII Edição da revista “O Minhoto” - Troféus Desportivos, regista:
“Escola Secundária Henrique Medina (Esposende), 33 anos de Desporto na Escola
Modalidades Desportivas: Basquetebol, Canoagem, Futsal, Surf, Ténis de Mesa e Voleibol
N.º de Alunos Envolvidos: 180
Destaques: Participação, pelo 10.ºano, em provas Nacionais do Desporto Escolar. Na época 17/18,
conquistou o título de Campeão Nacional de Canoagem (Fundo e Velocidade) e 3 títulos Nacionais
individuais (2 em juvenis femininos e 1 em iniciados masculinos.); conquistou também vários
títulos de Campeões Distritais: em Badmínton, juvenis masculinos e individual em juvenis
femininos; em Basquetebol, 5x5 juvenis masculinos, e Basquetebol, 3x3 infantis femininos e
juniores masculinos; em Voleibol de praia, 2x2, juvenis femininos; além de vários pódios Distritais
e Regionais e nos Jogos Desportivos Escolares do Concelho.
Época 16/17: Campeões Distritais e Regionais de juniores femininos de Voleibol; Campeões
Distritais de juvenis masculinos de Basquetebol 5x5; 1 título de Campeão Distrital individual de
corta-mato em juniores femininos e 1 título individual de Badminton de juvenis femininos;
Entre 1986/87 e 2017/2018, conquistou vários títulos: 1 de Campeão Europeu e 8 de Campeão
Nacional (Andebol), 2 de vice-campeão Nacional, 33 de Campeão Regional e Distrital, além de
outros pódios, em várias modalidades e escalões.
Vários troféus na Gala de Mérito Desportivo da C.M. de Esposende”.
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