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Equipados a rigor com cache-

cóis, camisolas, bandeiras e bo-

las de futebol, os jovens alunos

da escola EB1 da Gandra, em

Ferreiros, receberam com enor-

me animação e muito apoio a

comitiva do Sporting Clube de

Braga, composta por Arghus e

Pedro Santos, que fizeram a de-

lícia dos jovens adeptos braca-

renses e não se furtaram de res-

ponder aos apelos constantes de

fotografias e autógrafos, sempre

com um sorriso nos lábios e

muita simpatia, permitindo uma

interacção que, para muitos dos

miúdos presentes, foi a primeira

experiência de contacto directo

com profissionais de futebol e,

ainda por cima, do seu Sporting

Clube de Braga.

Foram mais de 150 crianças,

alunos da escola, a que se junta-

ram os professores, funcioná-

rios, directores e mesmo alguns

pais que não perderam a oportu-

nidade de poderem privar um

pouco mais de perto com dois

dos ídolos que costumam acom-

panhar pela televisão e nas idas

ao Estádio Municipal de Braga.

Em mais uma iniciativa englo-

bada na campanha de marketing

que o SC Braga tem vindo a fa-

zer junto das escolas do distrito,

no sentido de aproximar o clube

dos seus sócios, adeptos e sim-

patizantes, principalmente os

mais jovens, os dois jogadores,

sempre muito solícitos, estive-

ram em contacto com os adeptos

e responderam a todas as ques-

tões e pedidos feitos ao longo da

manhã.

ESCOLA EB1 DA GANDRA VIBROU
COM OS CRAQUES DO SC BRAGA
EM FERREIROS não faltou animação e apoio ao SC Braga, com os alunos da EB1 da Gandra a incenti-
varem Arghus e Pedro Santos, os dois Guerreiros do Minho que fizeram as delícias dos jovens adeptos.
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Arghus e Pedro Santos fizeram as delícias dos jovens alunos que pediram autógrafos e fotos e entoaram cânticos de apoio ao SC Braga
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Cristiano Paço recebeu lembranças do SC Braga, oferecidas por Arghus e Pedro Santos
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Jovens adeptos vibraram com os autógrafos dos Guerreiros do Minho

“Esta visita é uma mais-valia
porque temos crianças que
nunca tiveram oportunida-
de de ver os jogadores ao
vivo e nunca foram ao está-
dio, além disso é uma moti-
vação para eles praticarem
desporto. Também os moti-
va a gostarem do clube da
cidade, o que é uma mais-
valia para todos. Todos ga-
nhamos com isto.”
Cristiana Paço (coord. EB1 Gandra)


