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Um dia diferente para todos... com muitas tacadas pelo meio!

Chegou ao fim a primeira edição do Hole in 1 Challenge. Uma iniciativa Onda Minigolfe, em parceria com o 
Minigolfe da Costa Nova, Lusogolfe e Minigolfe.pt, iniciada em março de 2017, e que permitiu levar o 
minigolfe a mais de 5000 alunos do distrito de Aveiro.

A Grande Final
Mais de 100 alunos e professores das escolas do distrito de Aveiro marcaram presença na final do evento, 
realizada a 6 de maio no espaço do Minigolfe da Costa Nova.

O dia arrancou com a cerimónia de inauguração onde discursaram Victor Condeço, presidente do Clube 
Minigolfe da Costa Nova e o Eng.º Fernando Caçoilo, Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo.

A manhã foi ainda reservada a treinos e apuramentos, com a tarde a ser palco das finais nas diversas 
categorias em prova (Infantil A, Infantil B, Iniciados, Juvenis e Juniores).

A entrega dos prémios teve lugar ao final da tarde, onde foram anunciados os vencedores individuais por 
categoria, o melhor obstáculo desenvolvido pelos alunos e ainda sorteados dois equipamentos de minigolfe 
pelas escolas presentes.

Vencedores dos prémios individuais
Na categoria de Infantil A Lucas Padrão ficou em 3º lugar, Daniel Oliveira em segundo, Bruno Gomes e 
Guilherme Teixeira em primeiro, todos da Escola Fernando Caldeira de Águeda.

Na categoria de Infantil B, David Estima da Escola Fernando Caldeira foi o terceiro medalhado, Carlos Fonseca 
da EB da Murtosa o segundo, e Rui Meneses da EB de Ílhavo o primeiro.

Já na categoria de Iniciados, Ana Santiago da EB Pinheiro da Bemposta terminou na terceira posição, Daniel 
Sili da ES Albergaria na segunda, tendo sido o campeão João Malveira da EB da Gafanha da Encarnação.

Em Juvenis o primeiro lugar foi para André Terceiro da Escola Secundária de Albergaria-a-Velha, o 2º lugar 
para Leonardo Oliveira da EB da Murtosa e 3º lugar Paulo Oceano da Escola Secundária de Ílhavo.

Na categoria de Juniores em terceiro lugar ficou Ruben Santos, em segundo Rui Loureiro e em primeiro 
Francisco Santos, todos da Escola Secundária de Albergaria.

Melhor obstáculo
Eleito por 10 jurados tendo em conta a criativade, jogabilidade, estética e eficácia, o obstáculo que arrecadou 
o primeiro lugar foi o da EB 2,3 da Gafanha da Encarnaçã, numa alusão aos palheiros da Costa Nova. O 
segundo lugar foi para a Escola Profissional de Aveiro - Polo de Sever do Vouga, e o terceiro para a Escola 
Secundária de Albegaria-a-Velha.

Sorteio dos equipamentos de minigolfe
A sorte acabou por sorrir à Escola Básica 2,3 da Gafanha da Encarnação e à Escola Secundária de 
Albergaria-a-Velha. Ambas regressaram a “casa” com um novo equipamento desportivo para o seu espaço 
escolar.
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Sobre o Minigolfe da Costa Nova:

Num dia de visita descontraída por Aveiro, em plena marginal da Praia da Costa Nova, irá deparar-se com um 
Polvo Gigante! Está à porta do Minigolfe da Costa Nova, que há mais de 20 anos mantém a sua actividade e 
anima o dia de crianças, adultos e até de grupos de empresas, organizando torneios e festas.

Entre e divirta-se, num dos dois percursos que também aumentam o seu conhecimento sobre esta região, 
através de um jogo de perícia ao alcance de todos, o minigolfe! 

No circuito Aventura dos Piratas, é transportado para o imaginário de uma aventura repleta de desafios e 
peripécias. No circuito Tesouros da Ria, a cada nova pista revela um tesouro, curiosidades sobre a Ria de 
Aveiro associadas à safra do sal, à pesca, à apanha do moliço e às iguarias gastronómicas da região.

Além de tudo o que o espaço lhe oferece, a vista é privilegiada, sobre a Ria de Aveiro e muito próxima dos 
curiosos e alegres palheiros da Costa Nova.

Desafie-se enquanto respira natureza e cultura na melhor companhia.
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Ver vídeo

Final do Hole in 1 Challenge 2017

Podem consultar todas as fotografias do evento aqui: https://goo.gl/CVLfO7 

Cerimónia de entrega dos prémios


