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> Representou clubes como o Sp. Braga, INATEL e Clube Desportivo da Póvoa.
EM RIO COVO SANTA EUGÉNIA HAVERÁ PROVA DE MANHÃ

MODALIDADES

ATLETISMO

Núcleo de Pesca de Arentim
rende homenagem a veterano
“O nosso Rei da Pesca” é como o Núcleo de Pesca de Arentim, Braga, define Luís Costa,
um veterano da modalidade que vai ser homenageado amanhã.

DR

Jessica Augusto
> rui serapicos

O Núcleo de Pesca de Arentim
presta amanhã homenagem a
um dos mais antigos praticantes
de pesca desportiva de Braga,
Luís Costa.
O tributo insere-se num convívio que decorre , de manhã, em
Rio Covo Santa Eugénia, Barcelos, e ao longo da tarde em
Priscos, Braga.
Para as 7h45 está prevista a
concentração em Rio Covo Santa
Eugénia seguindo-se o “ataque
ao mata-bicho”. Uma prova de
pesca decorre das 8h15 às 11h15.
Em Priscos, Braga, terá lugar um
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Luis Costa dedicou-se à pesca desde a infância

almoço seguido de convívio, informou a organização.
Luis Costa, nascido a 26 de

Janeiro de 1926, desde cedo se
relacionou com os apetrechos de
pesca e é hoje conhecido por

numerosos troféus que conquistou em pesca desportiva. Foi
campeão distrital de mar pelo
INATEL de Braga.
O seu percurso passou pelo
Clube de Pesca de Braga, INATEL de Braga, Clube Desportivo
da Povoa de Varzim, Sporting de
Braga, Pesca Grundig, Clube de
Pesca e caça de Ruilhe e Núcleo
de Pesca de Arentim. Agora com
87 anos, ainda manifesta a o gosto de conviver e fazer uma “pesquinha”, deixando a de competição para o filho, netos, bisnetos e amigos, que em grande
parte, foram influenciados nesta
modalidade.

Jessica Augusto
no corta-mato da
Frei C. Brandão
O Agrupamento de Escolas de
Maximinos realiza na próxima
quarta feira, de manhã, o corta
mato escolar na Escola Frei
Caetano Brandão.
Este ano, o evento conta com a
presença de Jéssica Augusto.
A presença desta atleta está
prevista para as 11 horas, mas o
ponto alto será a cerimónia de
entrega das medalhas, por volta
das 12 horas.
Publicidade

