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5 atletas da BÚZIOS-Coruche em estágio da selecção nacional
Pólo Aquático
A BÚZIOS-Coruche recebeu com grande alegria a informação de que nos dias 22
e 23 de Janeiro, 5 dos seus atletas foram convocados para um estágio
enquadrado no “Plano Nacional de Capacitação” de pólo aquático.
Os atletas convocados para o estágio Sub 15 foram: António Mendes, Rui Malta e
Vasco Cecílio. Enquanto para o estágio Sub 13 foram convocados: João Pinto e
Tomás Brotas.
A BÚZIOS–Coruche deseja aos seus atletas os maiores sucessos desportivos e
que aproveitem esta oportunidade para demonstrar o trabalho que tem vindo a
ser desenvolvido em Coruche.

4º lugar na Taça do Ribatejo
Natação Pura
No passado dia 24 de janeiro a equipa absoluta da BÚZIOS–Coruche dirigiu-se a
Campo Maior para disputar o Campeonato Inter-Regional de Clubes (Distritos de
Beja, Évora, Portalegre, Santarém, Castelo Branco e Guarda). A BÚZIOS–Coruche
conseguiu um histórico 7º lugar final e um 4º lugar o nível do Ribatejo, que foi a
sua melhor classificação da história recente.
No meio da sessão ainda ocupou o 5º lugar geral e 3º lugar ao nível do Ribatejo,
mas duas desclassificações fizeram cair a equipa para o 4º lugar final.
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Excelente desempenho
Natação Pura - Cadetes
Decorreu no passado dia 25 de janeiro, o 3º Torneio do Circuito de Cadetes, nas
Piscina Municipais da Golegã. Tendo sido uma prova muito exigente, os jovens
atletas da BÚZIOS-Coruche reagiram da melhor forma, terminando o dia com 15
lugares de pódio, divididos por 9 primeiros lugares, 2 segundos lugares e 4
terceiros lugares.
As primeiras posições foram obtidas por Madalena Bento nos 400 e 200 metros
livres, 200 metros estilos e 50 metros costas (vencendo todas as provas
individuais que nadou), Rui Costa nos 200 metros livres, 50 metros mariposa e
50 metros costas e Alice Palminha nos 200 e 50 metros livres. As segundas
posições foram obtidas por Alice Palminha nos 50 metros mariposa e Catarina
Carlota nos 200 metros livres. As terceiras posições foram obtidas por Catarina
Carlota nos 400 livres e 50 metros mariposa, Beatriz Gonçalves nos 50 metros
mariposa e Rui Costa nos 50 Metros livres.
A nível colectivo destaca-se um honroso 6º lugar na prova 4x100 livres obtida
pela equipa composta por Rui Costa, Alice Palminha, Sara Domingos e Beatriz
Gonçalves.
A nível técnico a equipa apresentou-se bastante concentrada e com uma técnica
de nado bastante apurada, algo que ficou demonstrado pelo número reduzido de
desclassificações obtidas.
Como não podia deixar de ser, o companheirismo, espirito de equipa,
divertimento e gosto pela modalidade, estiveram sempre presentes tal como os
gritos de apoio vindos da bancada.
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