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Mensagem do Presidente

Tempo de descanso

Prof. Eurico Santos
Estamos a fechar o ano desportivo de 2021-2022.
Um ano em cheio onde pudemos retomar muitas das atividades que caracterizam,
dão forma e sentido à ADM, desde o desporto à cultura.
A todos os alunos (atletas e jovens músicos), monitores, professores e
treinadores os parabéns pelo excelente ano desportivo e cultural.
Foi, certamente, um ano de conquistas e de crescimento pessoal e institucional e
é isso que fica e marca o desenrolar dos dias e dos anos.
Estamos agora a viver um tempo de descanso, de usufruto de dias mais calmos e
tranquilos, onde podemos dedicar-nos a recuperar e a retemperar as nossas
forças, a fim de prepararmos convenientemente o regresso em setembro.
Este é também o tempo para ler um bom livro. Ler aquele livro que, na azáfama dos
dias, foi ficando na mesa de cabeceira à espera. Quem sabe se não é esse o livro
certo, ou não se torna o certo, no momento certo e nos traz a paz dos encontros
dos dias longos de verão.
O ano letivo de 2022-2023 espera-nos com o Lema - “Sorri com o coração”.
Além das atividades, muitas como é habitual, desafia-nos aos gestos que
traduzem o que cada um cultiva de melhor dentro de si, o que cultiva no seu
coração.
Sorrir com o coração é um desafio a permanecermos humanos. É um desafio a
cada pessoa se tornar ela própria e abrir-se ao outro e a Deus.
A Direção da ADM deseja a todos os alunos, atletas, professores, treinadores,
monitores, pais, famílias e amigos umas boas férias! ⬤

Entrevista atleta
Luana Santos

ADM: Neste mês de junho, foste eleita a atleta
do ano pelos treinadores da tua modalidade.
Parabéns! Qual a sensação da recepção desta
distinção e o que é que te faz ser uma atleta de
destaque?
LS: Incrível, porque é um sinal de que o esforço
ADM: Modalidade desportiva?
Luana Santos (LS): Natação
ADM: Escalão desportivo?
LS: Sénior.
ADM: Há quantos anos treinas?
LS: 7 anos.
ADM: Como surgiu a hipótese de integrares
esta modalidade?
LS: Através do meu antigo treinador,
Professor Joaquim. Comecei a ter aulas de
natação extracurricular aos 10 anos e, aos 12
anos convidaram-me para fazer parte da précompetição.
ADM: O que é que valorizas mais na ADM?
LS: O espírito de equipa e de amizade. Não só
entre atletas, mas também entre treinadores.
ADM: O que é ser atleta?
LS: Ser atleta ultrapassa o amor pela vitória,
é alguém com determinação e foco. Com o
objetivo de querer sempre melhorar.

está a ser reconhecido. O compromisso, foco,
vontade, agregado à evolução técnica e ao nível
de resultados, foi o que fez com que fosse
destacada.
ADM: O que é que dispensavas neste mundo
desportivo?
LS: A falta de fair-play.
ADM: Quem é indispensável no teu percurso?
LS: O meu treinador, João Compõete, e os meus
colegas de equipa.
ADM: Qual o teu grande objetivo como atleta?
LS: Ser melhor a cada dia/ treino.
ADM: Uma qualidade tua.
LS: Acho que contribuo para um bom espirito de
equipa
ADM: Um defeito teu.
LS: Lidar mal com frustrações.
ADM: Um desejo para a ADM.
LS: Gostava muito que a natação se tornasse
federada. ⬤

Entrevista atleta
Francisca Santos

ADM: Neste mês de junho, foste eleita a atleta
do ano pelos treinadores da tua modalidade.
Parabéns! Qual a sensação da recepção desta
distinção e o que é que te faz ser uma atleta de
destaque?
FS: Sinto-me muito feliz e é uma grande honra ter
ADM: Modalidade desportiva?

recebido este prémio. A ginástica é um desporto

Francisca Santos (FS): Ginástica.

que adoro e tentei dedicar-me sempre ao máximo

ADM: Escalão desportivo?

ao longo destes anos. Acho que sou uma atleta

FS: Representação – Classe Violetas

que se destaca pelo esforço e empenho que

ADM: Há quantos anos treinas?

coloco neste desporto e, acima de tudo, porque

FS: Treino há 8 anos, desde o meu 3º ano.

estou rodeada de outras atletas e pelos meus

ADM: Como surgiu a hipótese de integrares

treinadores que me inspiram, motivam e apoiam.

esta modalidade?

ADM: O que é que dispensavas neste mundo

FS: Como aluna do Externato e já tendo

desportivo?

experimentado outras atividades da ADM,

FS: O preconceito em relação a alguns desportos,

decidi experimentar a ginástica.

que são vistos como inferiores, por não serem tão

ADM: O que é que valorizas mais na ADM?

populares ou por parecerem mais fáceis.

FS: Os valores que nos são transmitidos e o

ADM: Quem é indispensável no teu percurso?

espírito de equipa criado na nossa

FS: A minha família e claro as minhas colegas, que

modalidade e mesmo entre modalidades.

formam a classe e sem elas não faria sentido

ADM: O que é ser atleta?

fazer ginástica, e os nossos treinadores.

FS: É encontrar algo que nos completa

ADM: Qual o teu grande objetivo como atleta?

enquanto pessoas, um refúgio, um lugar em

FS: Divertir-me e ser feliz enquanto ginasta e

que somos felizes e deixamos as nossas

puder ajudar os outros ao longo do meu percurso.

preocupações de lado.

ADM: Um desejo para a ADM.

ADM: Uma qualidade tua.

FS: Espero que não só alunos do Externato mas

FS: Ser paciente com os outros e ver neles

também de outras escolas continuem a ver na

sempre algo de bom.

ADM uma casa onde têm oportunidade para

ADM: Um defeito teu.

descobrirem aquilo que os apaixona e que os

FS: Colocar-me em segundo plano em relação

valores maristas continuem no centro da

aos outros, acabando por me prejudicar.

associação. ⬤

Entrevista atleta

Catarina Neto

ADM: Neste mês de junho, foste eleita a atleta do
ano pelos treinadores da tua modalidade.
Parabéns! Qual a sensação da recepção desta
distinção e o que é que te faz ser uma atleta de
destaque?
CN: É uma grande honra receber este prémio, fiquei

ADM: Modalidade desportiva?

muito feliz. Acho que o que o motivou foi a minha

Catarina Neto (CN): Voleibol

relação com as minhas várias colegas de equipa e

ADM: Escalão desportivo?

treinadores, assim como a dedicação que tive para

CN: Sub-21

com a equipa ao longo da época.

ADM: Há quantos anos treinas?

ADM: O que é que dispensavas neste mundo

CN: 7 anos.

desportivo?

ADM: Como surgiu a hipótese de

CN: As dores musculares e as lesões, sem dúvida.

integrares esta modalidade?
CN: Eu queria fazer um desporto, e o
voleibol interessava-me, então fui
experimentar e fiquei.
ADM: O que é que valorizas mais na
ADM?
CN: O espírito de amizade e família que se
sente entre atletas e treinadores.
ADM: O que é ser atleta?
CN: Ser atleta, para mim, é ter um
bocadinho do dia dedicado a mim e ao

ADM: Quem é indispensável no teu percurso?
CN: As minhas colegas, que já me acompanham
desde o início, não haveria sequer percurso sem a
minha equipa.
ADM: Qual o teu grande objetivo como atleta?
CN: Melhorar o meu nível de voleibol, e poder
beneficiar a equipa.
ADM: Uma qualidade tua.
CN: A minha boa disposição.
ADM: Um defeito teu.
CN: inexistente
ADM: Um desejo para a ADM.

desporto, em que o que se passa no

CN: Que a época que se avizinha corra bem e que

mundo lá fora não importa.

alcancem todos os objetivos.⬤

Entrevista atleta
Bernado Martins

ADM: Neste mês de junho, foste eleito o atleto do
ano pelos treinadores da tua modalidade. Parabéns!
Qual a sensação da recepção desta distinção e o que
é que te faz ser um atleta de destaque?
ADM: Modalidade desportiva?

B: É uma honra ser distinguido com este prémio mas,

Beni (B): Futsal

acima de tudo, é um prémio para toda a equipa, já que

ADM: Escalão desportivo?

sem ela nada disto seria possível. Na minha opinião o

B: Juvenis

meu destaque provém de todo o meu trabalho

ADM: Há quantos anos treinas?

desenvolvido durante a época e do contributo

B: Desde os 5 anos de idade.

proveniente de todos os membros da equipa, que, cada

ADM: Como surgiu a hipótese de integrares esta

um à sua maneira, contribuíram para esta distinção.

modalidade?

ADM: O que é que dispensavas neste mundo

B: om a minha mudança para o EML no quinto ano,

desportivo?

surgiu a oportunidade de jogar futsal pela ADM.

B: Este mundo desportivo necessita de uma grande

ADM: O que é que valorizas mais na ADM?

mudança quanto às confusões dentro de campo. É

B: Sem dúvida a união dos jogadores e o espírito

preciso alterar a visão das pessoas e fazê-las ver a

vivido nas equipas.

beleza do desporto. É preciso abrir os olhos às pessoas

ADM: O que é ser atleta?

para que o desporto deixe de ser visto como algo de

B: Ser atleta é algo especial. É uma coisa que exige

vida ou de morte, há muita coisa acima do desporto e

muito trabalho e dedicação. Acima de tudo é uma

essa mensagem tem de ser passada.

aprendizagem, onde é possível aprender a

ADM: Quem é indispensável no teu percurso?

importância do trabalho em equipa.

B: Existem 3 pessoas indispensáveis ao meu

ADM: Qual o teu grande objetivo como atleta?

desenvolvimento: a minha mãe, o meu pai e o mister

B: Como atleta tenho o objetivo de chegar à Liga

que esteve connosco ao longo de quase toda a época,

Placard, porém para lá chegar vai ser preciso muito

o mister Valarinho que me ensinou muito.

trabalho.

ADM: Um desejo para a ADM.

ADM: Uma qualidade tua.

B: Desejo que a ADM se torne um grande clube que

B: Considero-me uma pessoa altruísta.

disputa campeonatos nacionais. Para além disso, tenho

ADM: Um defeito teu.

também vontade de que a ADM continue a formar

B: Sou uma pessoa muito distraída.

atletas e acima de tudo boas pessoas.⬤

Entrevista treinador
Pedro Rocha

ADM: Qual o seu grande objetivo no futsal?
PR: Ser campeão nacional enquanto treinador seria
um feito, mas acima de tudo é aprender o mais
possível e aproveitar as oportunidades que
surgirem. Gostaria muito de pertencer aos quadros
da seleção nacional.
ADM: Há quantos anos é treinador?

ADM: Momento marcante no seu percurso?

Pedro Rocha (PR): Já sou treinador desde 2013,

PR: Ter sido campeão enquanto treinador adjunto

mas na minha última época como Júnior na

noutro clube e o momento em que assumi o

Associação Recreativa de Freixieiro fazia

comando técnico dos Juvenis.

acompanhamento aos mais novos, especialmente

ADM: Neste mês de junho, foi eleito o treinador

aos guarda-redes que era a minha posição.

do ano da ADM. Parabéns! Qual a sensação da

ADM: Como surgiu a primeira oportunidade de

receção desta distinção e o que é que o faz ser

integrar uma equipa técnica?

um treinador de destaque?

PR: A primeira oportunidade surgiu através de uma

PR: Num primeiro momento fiquei sem reação e não

plataforma de empregos online. Havia uma equipa

estava a acreditar porque não estava nada à espera.

que precisava de treinador e como era perto da

Depois perceber que há pessoas que reconhecem o

minha casa decidi colaborar e percebi que era algo a

nosso trabalho, o que nos obriga a exigir mais de nós

seguir.

próprios diariamente porque as pessoas ficam com

ADM: O que é que o desafia diariamente?

expetativas sobre nós, especialmente os atletas.

PR: Querer melhorar e fazer evoluir os meus atletas.

Acho que nada me faz ser um treinador de destaque

Perceber o nível em que eles estão e o que posso

na ADM. Encaro os valores e adaptei-me muito bem,

fazer para potenciá-los ao máximo!

assim como os outros. Tive a sorte de ter um grande

ADM: O que é que mais valoriza na ADM?

grupo!

PR: A confiança que me deram para este cargo, a

ADM: Uma qualidade sua.

possibilidade de poder incutir as minhas ideias e

PR: Dedicação.

poder trabalhar sem pressões, mas com

ADM. Um defeito seu.

compromisso e dedicação.

PR: Teimosia.

ADM: O que procura incutir num atleta?

ADM: Um desejo para a ADM.

PR: Compromisso, respeito, exigência, confiança,

PR: Ganhar o torneio extraordinário de Juvenis e

dedicação e saber viver numa sociedade justa e com

levar a ADM a participar na Taça de Nacional do

igualdade através do desporto.

mesmo escalão. ⬤

Música

Entre os vários momentos de Excelência que os
nossos alunos nos proporcionaram durante este 3º
período, destacamos as diversas Audições das
Classes de Instrumento. Momentos únicos, que
mostram um pouco do trabalho desenvolvido durante
este ano escolar; Excelentes Performances,
consequência da sua dedicação e persistência.
Parabéns aos alunos e professores!
No próximo ano, teremos oportunidade de continuar
este trabalho, desde os 4 até aos 99 anos. Como diz o
ditado popular, “O saber não ocupa lugar". Contamos
convosco! ⬤

Ginástica

PRÉ-REPRESENTAÇÃO
Gym for Life Nacional (menção prata)
Sarau do Sport Clube Sanjoanense
Festa Champagnat
VIOLETAS
Gym for Life Portugal (menção prata)
Sarau do Sport Clube Sanjoanense
XV Sarau da Escola Secundária José Gomes
Ferreira
Gala do Clube Desportivo da Escola Secundária
Miguel Torga
Festa Champagnat
13º Eurogym em Neuchâtel

Ginástica

Foi em Neuchâtel que se realizou o 13°
Eurogym.
A nossa viagem começou no dia 10 de julho
onde embarcámos com boa disposição (e
também com algum sono por causa do voo
ser tão cedo).
Quando chegámos a Neuchâtel, deparamonos com uma cidade elegante, com muito a
oferecer àqueles que a visitam.
Além das nossas duas exibições, tivemos
também a oportunidade de participar em
três workshops: Yoga, Special
Choreography e o Parkour. O meu favorito
foi o Parkour, uma vez que senti que foi
neste workshop, que existiu uma maior
união na classe onde incentivámos cada
uma de nós a dar o seu melhor.
O Eurogym foi para mim muito mais que um
festival de ginástica, foi um evento que não
se focou apenas em dar a conhecer o
trabalho das diferentes classes a nível
internacional, mas também se preocupou
com o bem-estar e entretenimento dos
jovens que nele participaram. Para além
disso, houve oportunidade para diversos
momentos de convívio entre a classe, em
passeios que realizámos de barco no lago
ou até mesmo ao andarmos de bicicleta.
Como penso que fui transparecendo ao
longo deste testemunho, o Eurogym é um
festival que nos mostra não só a beleza,
mas também a importância deste desporto.

Por muito que as atividades e as exibições
tenham sido divertidas, penso que o mais
importante de tudo foi o que esteve por
trás de todas essas atividades - o espírito
de equipa que se foi aprofundando
através do fortalecimento das relações
entre as atletas e treinadores, num
ambiente de proximidade que se foi
criando com os treinadores - sempre num
ambiente familiar.
Resta-me apenas referir que esta
experiência é muito benéfica para quem
participa já que nos dá espaço para
crescer (e para praticar o uso de línguas
estrangeiras). No meu caso, sendo uma
das mais velhas das Violetas, ao longo de
toda a semana tentei proporcionar às
mais novas um ambiente em que elas se
sentissem ouvidas e seguras e sinto que
isso me tornou uma pessoa mais
responsável e confiante em mim mesma.
Filipa Gomes

Resultados
Voleibol

INFANTIS
4º classificado Campeonato Regional AVL
3º classificado Campeonato Nacional Série D FPV
2º classificado Viana Cup 2022 (Natal)
INICIADAS
9º classificado Campeonato Regional AVL
7º classificado Torneio Encerramento(Cadetes)AVL
Presença no AMB22 (Verão)
CADETES
14º classificado Campeonato Regional AVL
8º classificado Torneio Encerramento AVL
Presença no AMB22 (Verão)
JUVENIS
10º classificado Campeonato Regional AVL
3º classificado Torneio Encerramento(Juniores)AVL
Presença no AMB22 (Verão)
JUNIORES
11º classificado Campeonato Regional AVL
2º classificado Torneio Encerramento AVL
3º classificado Taça AVL
Presença no AMB22 (Verão)
SUB21
7º classificado Campeonato Nacional (Sul)
1º classificado Campeonato Nacional (Últimos Sul)
Presença no AMB22 (Verão)

Resultados
Futsal

INFANTIS
2º classificado Taça AEEP
4º classificado Campeonato Distrital Juniores D - Série 4
INICIADOS
9º classificado Campeonato Distrital II Divisão Juniores C (1ªFase)
9º classificado Apuramento Campeão
JUVENIS
2º classificado Campeonato Distrital I Divisão Juniores B (1ªFase)
1º classificado Prémio Fair-play AFL/ PNED
4º classificado Apuramento Campeão
1º classificado Torneio Extraordinário
JUNIORES
4º classificado Campeonato Distrital I Divisão Juniores A (1ªFase)
6º classificado Apuramento Campeão
6º classificado Torneio Extraordinário

Resultados
Natação
I MEETING ADM, dezembro de 2021
Fem. 50 Costas - escalão cadetes C
1º Maria João Mendes - 00:54,63 15
2º Maria Casanova Rebelo - 00:55,98
12
3º Ana Filipa Quaresma - 00:56,93 10

Fem. 100 Estilos Juv, jun e Sen
Juvenis
2º Rita Filipa Gaspar - 01:26,57

Masc. 50 Costas - escalão cadetes C
2º Afonso Sá Guerra - 00:55,15
3º Vicente Casanova Rebelo 00:59,06

Masc. 100 Estilos Juv., Jun. e Sen
Juvenis
1º Lucas Ferreira Luís - 01:20,75
3º João Francisco Henriques 01:31,84

Masc. 50 Costas - escalão cadetes A
eB
1º João Pedro Murranga - 00:41,90
2º Henrique Manuel Casimiro 00:46,35
Fem. 50 Bruços cadetes C
1º Maria João Mendes - 01:02,22
2º Maria de Andrade Calado - 01:03,66
Masc. 50 Bruços cadetes C
1º Afonso Sá Guerra - 01:08,32
Masc. 50 Bruços cadetes A e B
1º João Pedro Murranga - 00:55,15
2º Ricardo Silva Caetano - 00:56,30
3º Henrique Manuel Casimiro 00:59,20

Jun e Sen
3º Inês Filipa Gaspar - 01:26,44

Fem. 50 Mariposa Inf., Juv., Jun. e
Sen.
Infantis
2º Carlota Fernandes Alva-Rosa 00:46,93
Juvenis
1º Rita Filipa Gaspar - 00:40,22
Jun e Sem
2º Luana Carvalho dos Santos 00:37,47
3º Inês Filipa Gaspar - 00:38,84
Masc., 50 Mariposa Inf., Juv., Jun. e
Sen.
2º André Tiago Mendes - 00:37,97

Fem. 50 Livres Cadetes C
1º Maria João Mendes - 00:52,12
2º Maria de Andrade Calado - 00:54,00
3º Ana Filipa Quaresma - 00:55,10

Juvenis
1º Lucas Ferreira Luís - 00:38,01
2º João Francisco Henriques 00:44,03

Masc. 50 Livres Cadetes C
2º Afonso Sá Guerra - 00:49,10

Fem., 100 Livres Inf., Juv., Jun. e
Sen.
Infantis
1º Carlota Fernandes Alva-Rosa 01:24,1

Masc. 50 Livres Cadetes A e B
1º João Pedro Murranga - 00:40,42
2º Henrique Manuel Casimiro 00:40,58

Juvenis
2º Rita Filipa Gaspar - 01:15,34

Jun.e Sen.
3º Inês Filipa Gaspar - 01:15,38
Masc., 100 Livres Inf., Juv., jun. e
Sen.
2º André Tiago Mendes - 01:12,57
3º Tomás Araújo Fonseca - 01:17,56
Juvenis
1º Lucas Ferreira Luís - 01:13,06
II MEETING ADM/Salesianos,
Fevereiro de 2022
Fem., 100 Estilos Absolutos
Infantis
1º Carlota Fernandes Alva-Rosa 01:33,09
Masc., 100 Estilos Absolutos
Infantis
3º André Tiago Mendes - 01:19,43 10
Juvenis
2º Lucas Ferreira Luís - 01:22,25
Fem., 50 Costas / Bruços Cadetes
1º Maria Casanova Rebelo
2º Ana Filipa Quaresma - 01:00,61
Fem., 75 Estilos Cadetes
2º Maria de Andrade Calado- 01:26,35
3º Maria João Mendes - 01:27,66
Masc., 75 Estilos Cadetes
1º João Pedro Murranga - 01:11,91
2º Henrique Manuel Casimiro 01:14,44

Resultados
Natação
Fem., 50 Bruços Infantis
1º Carlota F Alva-Rosa - 00:47,33
Masc., 100 Costas Absolutos
Juvenis
2º Lucas Ferreira Luís - 01:21,88
Masc. 50 Livres Cadetes
2º Vicente Casanova Rebelo -00:53,88
Diogo Vicente Pereira - 01:17,54
Masc., 75 Livres Cadetes
2º João Pedro Murranga - 01:02,09
3º Henrique Manuel Casimiro - 01:02,25
Fem., 50 Livres Absolutos
Infantis
1º Carlota F Alva-Rosa - 00:36,19
Masc., 50 Livres Absolutos
Infantis
3º André Tiago Mendes - 00:31,13
Juvenis
2º Lucas Ferreira Luís - 00:32,38
4 x 50 Livres Cadetes
2º AD MARISTA - 02:56,36.
1º João Pedro Murranga 00:38,45
2º Henrique Manuel Casimiro 00:39,97
3º Maria Casanova Rebelo 00:50
6º AD MARISTA - 03:19,90
1º Ricardo Silva Caetano 00:40,99
2º Vicente Casanova Rebelo 00:59
3º Ana Filipa Quaresma 00:52
4 x 100 Livres Absolutos Infantis
1º AD MARISTA - 05:23,35
1º André Tiago Mendes 01:13
2º Tomás Araújo Fonseca 01:14
3º Inês Mendes Rodrigues 01:33

Absolutos
4º AD MARISTA - 04:50,82
1º João Valentim Compõete 00:58,49
2º Lucas Ferreira Luís 01:10,91
3º Luana Carvalho dos Santos 01:16,31

Evento 1ª hora a nadar piscina do Jamor, 30 de
abril
8º lugar entre 15 equipas com um total de 4425
metros
Nadadores:
Luana Santos
Carlota Alva Rosa
Mafalda Monteiro
Mariana Santos
João Mendes
João Mendes

Evento 1º hora a nadar piscina das avenidas
novas, 14 de Maio
3º lugar entre cinco equipas com um total de
4000metros
Nadadores:
Anita
Maria João Mendes
Maria Calado
João Mendes
Lucas Luís
Afonso Guerra
Tomás Ventura
Diogo Pereira
Carlota Alva Rosa
Tomás Fonseca
Francisco Sousa
Henrique Casemiro

www.admarista.pt

