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Basquetebol de novo fora dos Jogos das Ilhas

Verbas para a preparação das seleções

Selecções dos Açores com 109 mil euros de apoios

O basquetebol vai ficar mais um ano fora 
dos Jogos das Ilhas. É o segundo ano conse-
cutivo que a modalidade, na vertente 5X5 (5 
atletas em cada equipa), que é a mais praticada 
e a mais conhecida, não faz parte do programa 
das 13 modalidades que vão estar em Palma de 
Maiorca, Espanha, entre 24 e 29 de Maio.

O Comité Organizador dos Jogos das Ilhas 
(COJI) alterou o formato do basquetebol para 
3x3 (3 jogadores em cada equipa), a fim de di-
minuir custos.

As Associações de Basquetebol dos Aço-
res, em conjunto com a Direcção Regional do 
Desporto (DRD), discordaram do formato. A 
tentativa de alterar para o tradicional 5X5 não 
surtiu efeito perante o COJI.

“Se durante toda a época desportiva desen-
volvemos a nossa actividade no formato 5X5, 
não faz sentido jogarmos com equipas de 3 ele-
mentos nos Jogos das Ilhas”, referiu-nos Paulo 
Silva, que adiantou ser “apenas no Verão que 
realizamos um torneio 3X3”.

Os Açores deveriam este ano apresentar 
uma equipa de femininos, já que alterna com 
a de masculinos. A selecção está formada, tem 
efectuado estágios e treinos de preparação e, 
afinal, não vai competir.

O Presidente da Associação de Basquete-
bol de S. Miguel, cujas estruturas técnica e ad-
ministrativa são as responsáveis pela selecção, 
adiantou que a equipa vai, no Verão, participar 
num torneio nacional de basquetebol femini-
no, ainda por definir. “Será uma forma de as 
atletas não serem prejudicadas atendendo aos 
treinos já realizados”, disse Paulo Silva.

O líder da associação micaelense recordou 
que uma situação semelhante aconteceu no ano 
passado, nos Jogos das Ilhas que tiveram lugar 
na ilha Terceira. “Nas vésperas dos “Jogos” al-
gumas selecções desistiram de participar com 

    CUSTO PREVISTO  APOIO

JUDO   14.118,99€   11.018,97€
NATAÇÃO   16.087,62€   12.231,96€
VELA                           7.090,66€   6.017,98€
ANDEBOL   17.377,87€   16.564,00€
FUTEBOL   17.998,40€   16.916,40€
TÉNIS DE MESA  6.694,00€   6.463,00€
TÉNIS   12.234,11€   11.314,00€
VOLEIBOL   17.036,53€   15.503,54€
ATLETISMO   14.006,00€   13.104,00€

A selecção de voleibol dos Açores que vai estar nos Jogos das Ilhas de Maiorca (Foto AVSM)

o basquetebol, ficando os atletas da selecção 
prejudicados e como contrapartida participa-
ram, mais tarde, num torneio internacional no 
Continente, ganhando na final ao Dragon For-
ce”, rematou Paulo Silva.

Como já noticiamos, a 20.ª edição dos Jo-
gos das Ilhas, na maior ilha das Baleares, terá 
em actividade 13 modalidades: Basquetebol, 
Andebol, Voleibol, Futebol, Rugby de 7, Vela, 
Ginástica, Judo, Ténis de Mesa, Ténis, Nata-
ção, Triatlo e Atletismo.

A organização vai ainda abrir a possibili-
dade de colocar em competição outras 6 dis-
ciplinas desportivas, desde que haja um míni-

mo de 5 ilhas inscritas. São elas Badminton, 
Ciclismo, Karaté, Tiro com Arco, Xadrez e 
Taekwondo.

Nove seleções dos Açores

Os Açores vão estar representados por 9 
selecções de outras tantas modalidades. Nas 
coletivas são o Futebol, pelo segundo ano, 
Andebol e Voleibol e nas individuais através 
do Judo, Natação, Vela, Ténis, Ténis de Mesa 
e Atletismo.

A DRD já definiu os montantes a atribuir a 
cada selecção para a preparação, que na quase 
totalidade já vem realizando estágios desde o 
ano passado, aproveitando as férias escolares.

A fim de criar as condições que permitam 
desenvolver projectos consistentes ao nível da 
formação de jovens atletas, nomeadamente as 
selecções dos Açores, foi atribuída a verba de 
109.133,45 euros para as 9 seleções, divididas 
por montantes que oscilam entre os 16.916,40 
euros para o futebol, e os 6.017,98 euros para a 
vela (ver quadro em anexo).
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Iniciados do Académico
alcançam primeira vitória
Evolução Em fim-de-semana de dupla jornada, os academistas venceram 
em casa o Samora Correia mas foram derrotados no dia seguinte em Leiria

Silvino Cardoso

Num fim-de-semana com jor-
nada dupla, as equipas do dis-
trito estiveram em bom pla-
nocom resultados animadores
para o resto da prova. 

Na Zona 2 o Ginásio de Ta-
rouca “apertou” o líder Estar-
reja, perdendo apenas por três
golos, desforrando-se no dia

seguinte, em casa, frente à Es-
cola de Andebol de Moimenta
da Beira com mais uma go-
leada, mantendo-se assim na
luta pelo primeiro lugar, pois
beneficiou do empate do Es-
tarreja em S, Paio de Oleiros
(Santa Maria da Feira). 

O Núcleo de Andebol de Pe-
nedono, tal como os tarou-
quenses averbou uma vitória
e uma derrota, respectivament,
frente à Sanjoanense e Colégio
dos Carvalhos. O facto nega-

tivo da jornada dupla foram as
goleadas sofridas pela forma-
ção moimentense.

Entretanto o destaque na
Zona 3 vai para o Académico
de Viseu que conseguiu, final-
mente, obter a sua primeira vi-
tória na prova. 

Aproveitou a visita do Ande-
bol Clube Samora Correia para
golear por números que não

deixam dúvidas quanto à sua
superioridade frente à equipa
que representaa o distrito de
Santarém.

Na próxima jornada os jo-
vens academistas vão deslo-
car-se a Lisboa para defrontar
o líder Sporting e natural-
mente, apenas podem aspirar
a uma boa prestação, já que
vencer será 'milagre’. |

Andebol
Nacional de Iniciados

Academistas voltam a a defrontar o Sporting na próxima jornada

ARQUIVO/PRESSCENTRO.PT
Zona 2

6.ª jornada

EA M.ª Beira-C. Carvalhos        26-49
Estarreja-GC Tarouca                   31-28
Penedono-Sanjoanense            35-31
FC Gaia-S.Paio Oleiros                 30-29

7.ª jornada 
GC Tarouca-EA M.ª Beira          52-20
C. Carvalhos-Penedono             39-26
S. Paio Oleiros-Estarreja             31-31
Sanjoanense-FC Gaia                    41-37
                                                                                            
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Estarreja AC             7       5    2      0  262-21319
GC Tarouca               7       5    0      2  265-16917
Carvalhos                   7       5    0      2  249-17217
S.Paio Oleiros          7       4    1      2  244-20816
FC Gaia                         7       3    1      3  246-24214
Penedono                  7       2    0      5  242-27211
Sanjoanense             7       2    0      5  178-27311
EA Mª. Beira             7       0    0      7  197-334    7

Próxima jornada
EA M.ª Beira-NA Penedono, CD
São Paio de Oleiros-GC Tarouca,
Colégio Carvalhos-FC Gaia e San-
joanense-Estarreja AC.

Zona 3
6.ª jornada 

Sporting-Juve Lis                               35-24
SIR 1º Maio-Benavente               33-36
Académico-Samora Correia  47-27
Sismaria-S. Bernardo                     33-32

7.ª jornada
Benavente-Sporting                       21-35
Juve Lis-Académico                       36-33
S. Bernardo-SIR 1.º Maio             53-32
Samora Correia-Sismaria           12-33
                                                                                            
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Sporting                        7       7    0      0  269-14821
Benavente                 7       6    0      1  238-19719
AC Sismaria              7       4    1      2  223-17516
S. Bernardo               7       4    0      3  274-21115
Juve Lis                          7       2    1      4  189-21312
SIR 1.º Maio               6       1    1      4  189-217    9
Académico               6       1    0      5  171-258    8
Samora Correia     7       0    1      6  143-277    8

Próxima jornada
Sporting-Académico, S. Ber-
nardo-Benavente, Juve Lis-AC
Sismaria e Samora Correia-SIR 1.º
de Maio.
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A seleção nacional de andebol
de seniores masculinos está
desde a passada terça-feira em
Moimenta da Beira que já foi
recebida no Salão Nobre dos
Paços do Concelho, em sessão
de boas vindas presidida pelo
presidente José Eduardo Fer-
reira, após o primeiro treino no
piso do Pavilhão Municipal.

A equipa nacional está em
Moimenta da Beira para par-
ticipar no Torneio Internacio-
nal de Andebol “Terras do
Demo”, com as seleções da
Holanda e Eslováquia e que
decorre de hoje até domingo. 

O programa começa com
um jogo/treino entre Portugal
e  a Holanda, esta tarde às
15h15). Amanha iniciam-se os
jogos oficiais: Portugal-Ho-
landa,às 19h30. 

No sábado às 21h00 tem lu-

gar o encontro Holanda-Eslo-
váquia, terminando o torneio
com a partida Portugal-Eslo-
váquia, no domingo com início
às 17h00. Todos os jogos são
abertos ao público com en-
trada livre.

O torneio integra-se na pre-
paração da seleção nacional de
Portugal para o 'play-off' de
apuramento para o Campeo-
nato do Mundo de França em
2017. Recorde-se que, nesse
apuramento, a equipa treinada
por Rolando Freitas terá pela
frente a seleção da Islândia, em
Reykjavik no dia 12 de Junho
recebendo os islandeses, no
Dragão Caixa, em jogo agen-
dado para quatro dias depois. 

A comitiva, constituída por
16 jogadores, selecionador e
restante equipa técnica, visita
esta manhã o Agrupamento de
Escolas de Moimenta da Beira
numa acção de divulgação da
modalidade. |

Andebol
Torneio “Terras do Demo”

Seleção nacional já está
em Moimenta da Beira

Jogadores realizaram o primeiro treino no Pavilhão Municipal

CM MOIMENTA DA BEIRA

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
AC Lamego               5       4    0      1  169-14513
AA S. P. Sul                  5       4    0      1  198-15913
Guarda Unida         4       3    0      1  140-10910
ABC Nelas                 4       1    1      2  121-127    7
S.M. Mato                   5       0    2      3  133-162    7
Os Melros                   5       0    1      4  144-203    6

CLASSIFICAÇÕES AA VISEU 

Iniciados Masculinos
Fase complementar - 5.ª jornada

ABC Nelas-Os Melros                     34-24
S Miguel Mato-AC Lamego        23-31
AA S.P.Sul/Guarda Unida              36-32

Próxima jornada
Melros de Germil-AC Lamego, AA
S. Pedro do Sul-ABC Nelas, S.M.
Mato-Guarda Unida/IPG

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
GC Tarouca               5       5    0      0   137-90 15
CDRJAnreade       5       4    0      1  139-10013
Académico                5       2    1      2  137-14510
Os Melros                   4       1    1      2   103-93     7
Penedono                   5       0    1      4  107-170    6
EA M.ª Beira              4       0    1      3  102-127    5

Infantis Masculinos
2.ª Divisão - 

Penedono-GC Tarouca                   16-39
Anreade-Académico                         33-18
EA M.ª Beira-Melros                         adiado

Próxima jornada
GC Tarouca-Académico, EA
Moim.ª Beira-NA Penedono, An-
reade-Melros de Germil.

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
AA S.P.Sul                    6       6    0      0  212-13318
AC Lamego               6       5    1      0  164-12217
ADEF-C.Sal               6       4    0      2  158-11614
Cinfães Desp.          6       3    0      3  161-16012
EMA SJ Pesqª          6       3    0      3  203-20212
CA Moleiros             6       2    1      3  139-15011
EA F. Pinhel                6       0    0      6  121-190    6
Guarda Unida         6       0    0      6  108-193    6
                                                                                

Infantis Masculinos
1.ª Divisão - 6.ª jornada

Guarda Unida-AC Lamego       13-26
Cinfães Desporto-EA Pinhel   31-26
AA S.P. Sul-CA Molelos                 26-17
ADEF-C Sal-EMA SJ Pesq.ª       37-26

Próxima jornada
EA F. Pinhel-Guarda Unida/IPG,
AC Lamego-AA S. Pedro do Sul,
EMA SJ Pesqueira-Cinfães Desp. e
CA Molelos-ADEF Carregal Sal.
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Selecção nacional
de andebol 
já treina em 
Moimenta da Beira
Hoje há “amigável” | P14
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A12Lisboa requalifica as quatro piscinas históricas (com fotos)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-04-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=605991

 
Lisboa virou-se para a água no Dia Mundial da Atividade Física, com um périplo por equipamentos
municipais a versar não só o Tejo e as infraestruturas de remo e vela, mas também as piscinas,
através do lançamento da primeira pedra das obras de requalificação da piscina da Penha de França, a
cargo do próprio edil, Fernando Medina. Antes, já o vereador do Desporto, Jorge Máximo, e os
presidentes e representantes das 24 freguesias da capital haviam visitado as outras três piscinas
históricas municipais cuja reativação foi prioridade do executivo. O vereador do Desporto, Jorge
Máximo, e a presidente da Junta de Freguesia local, Sofia Oliveira Dias, a par do presidente da
Federação Portuguesa de Natação, António Silva, também alçaram a pá de pedreiro na cerimónia que
deu início a obras que se devem prolongar por um ano na piscina de 25 metros. Olivais (investimento
de oito milhões de euros, 12 mil utentes inscritos, área desportiva de oito mil metros quadrados) e
Areeiro (sete mil metros quadrados de área para usufruto da população) já estão em funcionamento,
Campo Grande  reabre em setembro , faltará só o equipamento da Penha de França, que, graças a um
protocolo com o Estrelas de S. João de Brito, será reativado.  A câmara já não é aquela entidade
mística, que está assim lá longe. Queremos dar oportunidade de desenvolvimento e de vida a todos os
que aqui vivem , afirmou Fernando Medina, no lançamento da primeira pedra e de uma caixa do
tempo, que ficou soterrada sob uma lápide, com desenhos de crianças, textos dos mais idosos e uma
bússola, cronómetro e galhardete do Estrelas SJ Brito. CAPITAL EUROPEIA EM 2021 Noutro âmbito,
refira-se que Lisboa vai apresentar, na próxima semana, a candidatura a Capital Europeia do Desporto
em 2021, confirmou ontem o vereador do Desporto da edilidade, Jorge Máximo, durante um almoço
com os presidentes e vogais da direção das 24 freguesias da cidade. Com 300 eventos desportivos por
ano,  70 dos quais corridas , e vários programas de interação com escolas e juntas de freguesia, é
uma aspiração lisboeta agora afirmar-se no espaço do Velho Continente. BANHO DE MULTIDÃO NA
COLINA Na Penha de França, freguesia que tem como lema 'Do rio à colina', foram mais de duas
centenas os que compareceram para testemunhar, com os seus próprios olhos, o realizar de uma
aspiração velha de décadas: o lançamento da primeira pedra das obras de requalificação das piscinas
da freguesia, ali mesmo ao lado Junta, na Calçada do Poço dos Mouros. Todos com o autocolante com
o slogan 'Eu faço', alusivo ao Dia Mundial da Atividade Física. O presidente do Estrelas de São João de
Brito, clube que, através de um protocolo, se responsabiliza pela requalificação do equipamento e
gestão do plano de água (manutenção), revelou que o empreendimento, cujas obras se prevê estejam
concluídas dentro de um ano, vão incluir a reformulação da cuba, e ainda salas de massagens e
acupunctura, além de acessos a condizer para pessoas com mobilidade reduzida, refeitório e uma
residência para os futuros campeões ali gerados. As piscinas da Penha de França permitem a criação
de 30 postos de trabalho, entre permanente e temporário,  além da dinamização do comércio local ,
acrescentou Nuno Lopes.  Com as piscinas e a extensão a Santos, através do clube de mar, o Estrelas
SJ Brito tornou-se um clube de Lisboa, já não da freguesia , sublinhou o responsável da coletividade,
animado para uma aposta forte no xadrez, triatlo e vela.  LISBOA PRECISA DE SANGUE NOVO  O dedo
na ferida foi colocado pela presidente da Junta de Freguesia da Penha de França na cerimónia.
Aprendi a nadar aqui, é ótimo revitalizar este equipamento e colocá-lo à disposição da população. E
espero que o programa de rendas acessíveis à classe média, lançado esta quarta-feira pelo Executivo,
permita trazer população à freguesia, que tem uma população envelhecida e precisa de sangue novo.
Fico muito feliz por o Vale de Santo António ter sido incluído nesse programa , referiu Sofia Oliveira
Dias. Afinal, a revitalização etária de Lisboa é urgente. Já o vereador do Desporto, Jorge Máximo, foi
direto na satisfação que o momento lhe proporcionou.  Já pusemos 11 mil crianças a aprender a nadar
graças à reativação das piscinas , afirmou Jorge Máximo, durante a sua intervenção para uma plateia
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de todas as idades: até das janelas em frente, na Calçada do Poço dos Mouros, os moradores não
resistiram a espreitar a azáfama e agitação. O vereador da tutela revelou que, com o Programa Bloco
de Jogos, muitas crianças do concelho puderam, pela primeira vez, sentir um melão de râguebi nas
mãos, ou a bola de basquetebol, andebol e voleibol. No âmbito do Programa Lisboa Mexe Comigo,
1500 crianças de bairros de intervenção prioritária estão já a fazer desporto  mas a autarquia não vai
parar por aqui: segue-se o Programa Lisboa vai ao Parque, dirigido a famílias, nos espaços verdes da
capital.  Espero que esta piscina da Penha de França revitalize o desporto, chame a juventude e traga
empreendedores e mais clientes ao comércio local , concluiu Fernando Medina a sorrir entre crianças,
depois de, com a pá de pedreiro, ter ajudado a soterrar a cápsula do tempo. Que ninguém sabe
quando será desenterrada e poderá maravilhar os vindouros com o que em 2016 se escrevia,
desenhava e usava. Se for desenterrada.
 
 06-04-2016
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Final da Taça poderá
ser madeirense
Sorteio ditou que as meias-finais sejam disputadas com as partidas: CS
Madeira-Juve Lis e Colégio de Gaia/Toyota-Madeira SAD. 

A
final da Taça Portugal Mul-
ticare Feminina em ande-
bol poderá ser disputada
entre duas equipas ma-
deirenses, por força do

sorteio ontem realizado no Fun-
chal, que ditou as seguintes par-
tidas para as meias finais da
“Final 4”: CS Madeira-Juve Lis e
Colégio de Gaia/Toyota-Madeira

O sorteio foi realizado na tarde de ontem, na sede da Associação de Andebol da Madeira. 

ANDEBOL
Raul Caires
raulcaires@jm-madeira.pt

©
 J

M

SAD. 
As “meias” vão ser disputadas

na cidade do Funchal, a 28 de
Maio, ficando a final agendada
para o dia seguinte.
O sorteio, que decorreu na sede

da Associação de Andebol da Ma-
deira, foi antecedido de uma ho-
menagem, feita pelo responsável
máximo da modalidade na Re-
gião, Emanuel Alves, ao presi-
dente da Federação de Andebol
de Portugal, Ulisses Pereira. Cou-
be depois ao diretor regional da
Juventude e Desporto, David Go-
mes, conduzir o sorteio que ditou
a relação de jogos acima descrita. 
Ulisses Pereira lembrou depois

que a decisão de atribuir a reali-
zação da “Final4” à Madeira re-
sultou de um compromisso as-
sumido pelo próprio. «É com
muito gosto e satisfação que, an-
tes de sair do cargo que exerço,
deixo aqui o meu reconhecimento
pelo trabalho que a Madeira tem
feito em prol da modalidade»,
justificou. 
O “gesto” levou David Gomes

a afirmar, por seu turno, que a
Região recebia a realização da
prova com «orgulho», mas tam-
bém com um sentimento de ter
sido feita justiça, «por tudo o
que a Madeira tem dado ao An-
debol».  JM
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Filipe Cruz assume seleção feminina de Angola
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-04-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a76bcd5a

 
06-04-2016 23:38
 
 O técnico de 47 anos expressou a sua honra pela nomeação para o cargo.
 
 Foto: Antonio Escrivao/Angop
 
 Filipe Cruz
 
 Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 O novo selecionador angolano sénior feminino de andebol, Filipe Cruz disse em hoje em Luanda, ser
uma honra ocupar o cargo de uma equipa com história bem constituída em África e no mundo.
 
 Ao falar em conferência de imprensa, decorrida na galeria dos desportos na cidadela, o selecionador
referiu sentir-se honrado pela confiança em si depositada pela direção da Federação Angolana de
Andebol (FAAND) e tudo fará para dar o seu contributo em prol do sucesso da mesma. "É uma honra
trabalhar na seleção feminina, tudo iremos fazer para honrar os nossos compromissos. Temos a
consciência que não sera nada fácil, por tudo aquilo que a nossa seleção já alcançou", disse.
 
 Filipe Cruz disse ainda que em seis semanas é possível preparar bem a equipa para que no Rio de
Janeiro possa estar em boa forma desportiva e, representar condignamente o continente africano.
"Temos um campeonato provincial a decorrer, com a experiência que tenho o importante será manter
a condição física, porque as nossas atletas já se conhecem e jogam juntas há bastante tempo",
referiu.
 
 Como técnico adjunto foi indicado Edgar Neto, que também será o selecionador nacional júnior
feminino, enquanto Luís Chaves vai comandar a selecção de cadetes femininos.
 
 De 47 anos de idade, Filipe Cruz notabilizou-se ao serviço da equipa sénior masculina de andebol do
1º de Agosto e das seleções masculinas e juniores, com presença regular no pódio nas provas
continentais.
 
 No mês de Janeiro do corrente ano, Filipe Cruz colocou a equipa angolana sénior masculina na
terceira posição no campeonato africano, que decorreu no Cairo (Egito), que lhe garantiu o passe para
o campeonato do mundo da categoria, a decorrer em 2017 em França. Como atleta, além de jogar
pelo 1º de Agosto, teve passagem pelo campeonato português e espanhol.
 
 O "sete" feminino de Angola já se sagrou por onze vezes campeão africano da modalidade. Já
orientaram a selecção nacional Beto Ferreira, Jerónimo Neto, Vivaldo Eduardo, o búlgaro Pavel
Dzeinev e os portugueses Paulo Pereira e João Florêncio.
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Associação de Andebol da ilha do
Faial comemorou 25 anos 
A Associação de Andebol da

ilha do Faial celebrou no passado
dia 14 de março 25 anos de exis-
tência. A data foi assinalada na
Biblioteca Pública da Horta com
uma sessão comemorativa, que
contou com a presença do Diretor
Regional do Desporto, António
Gomes. 
Vera Silva é a atual Presidente

da Associação de Andebol da ilha
do Faial. Na reta final dos dois
anos de mandato a Presidente faz
um balanço positivo da modalida-
de, diz que ao longo dos últimos
anos houve uma evolução no
número de jogadores e de forma-
ções para técnicos e arbitragem.
Para Vera Silva comemorar 25
anos é um marco bastante impor-
tante, significa 25 anos a batalhar
por uma modalidade. 
A Associação de Andebol da

ilha do Faial desenvolve um tra-
balho contínuo com os clubes, e
promove a modalidade em todas
as suas vertentes, não só o ande-
bol de pavilhão. Vera Silva diz que
neste momento estão a trabalhar
para que comece a ser praticado o
andebol de praia. A presidente

considera que “esta vertente da
modalidade é pouco divulgada a
nível regional”. A Presidente reve-
lou que estão a tentar que este
verão venham equipas do conti-
nente e árbitros para formação
nesta área. 
Outro dos trabalhos desenvolvi-

dos pela associação é a formação
contínua de treinadores, que é
obrigatória, e a formação de arbi-
tragem, uma área que Vera Silva
afirma “ser complicada” por falta
de recursos humanos “ninguém
quer ser árbitro da modalidade e
temos trabalhado muito nesse
sentido”.
Vera Silva tem apostado na área

pedagógica e de formação pois
considera que são bases funda-
mentais para manter boas equipas
e chegar mais longe. 
Neste momento a Associação

trabalha apenas com o Sporting
da Horta, no entanto no ano pas-
sado trabalhavam o Clube
Desportivo Escolar de São Roque
do Pico e com o Clube Desportivo
Escolar da Escola Manuel de
Arriaga, que este ano não conse-
guiram formar equipas devido à
falta de recursos humanos.
A Presidente da associação

revela que por vezes é difícil pro-
mover a modalidade por questões
financeiras, porque para mandar
vir técnicos para dar formações sai
caro. Vera Silva diz que até agora
tem conseguido gerir o orçamen-
to, e revela que a principal dificul-
dade é nos recursos humanos.

Tatiana Meirinho
tatiana.tribunadasilhas@gmail.com
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“  A SIR 1º de Maio 

e o fantástico projeto do 

Andebol continuam a 

somar vitórias e a ganhar 

prémios”

»opinião 

Universidade Sénior

1 A Universidade Sénior da 
Marinha Grande é um pro-
jeto fantástico que envolve 
dezenas e dezenas de ci-
dadãos deste concelho que, 

numa idade da vida mais disponível, 
se empenham num “envelhecimento 
ativo”. É preciso que em cada mo-
mento das nossas vidas nos entusias-
memos com o que estamos a fazer, 
do trabalho rotineiro ao trabalho em 
contínua mudança, há sempre espa-
ço para aprender, como se costuma 
dizer, os anos enrugam a pele mas 
é a falta de entusiasmo que nos en-
ruga a alma. 

Num momento da vida em que 
muitos destes seniores já são avós 
e cuidam dos netos, fui-lhes falar de 
maus tratos contra crianças que, a 
par dos maus tratos contra idosos, 
são problemas frequentes das nos-
sas sociedades e mantê-los desper-
tos para eles é também uma boa 
maneira de os prevenir. Este projeto 
deve (e merece) ser acarinhado pe-
las autoridades e sei que a câmara 
municipal tem isso presente nas suas 
prioridades e com inteira justiça.

2 A minha filha mais nova está 
no 4º ano do 1º ciclo do ensino bá-
sico, eu quero que ela seja avaliada 

no final do ano ou, quanto muito, 
aferida nos seus conhecimentos. Te-
nho direito a ter uma perceção, por 
comparação local – já que foi esta a 
faculdade que o Ministro da Educa-
ção deu aos agrupamentos de esco-
las – do seu nível de aprendizagem. 

Tenho direito de saber se foi bem ou 
mal preparada, se a sua aprendi-
zagem está na média das aprendi-
zagens dos meninos e meninas da 
sua idade ou não, se o trabalho e 
o esforço que lhe exigiram foram 
robustos ou laxistas. Tenho, por con-
seguinte, direito de saber porque, 
como pai, tenho a responsabilidade 

de intervir, ajudando-a, estudando 
com ela, intensificando o seu traba-
lho caso alguma coisa não tivesse 
corrido bem. Eu e todos os pais que 
se preocupam com os seus filhos. E 
onde é que eu vou buscar esta res-
posta? Nas provas de aferição que 
os agrupamentos do concelho da 
Marinha Grande devem realizar. 
Espero, como pai, e desejo como 
cidadão, que a escola pública da 
minha comunidade assim proceda.

3 A SIR 1º de Maio e o fantásti-
co projeto do Andebol continuam a 
somar vitórias e a ganhar prémios. 
É uma história de sucesso que mere-
ce da Marinha Grande e em espe-
cial de Picassinos um carinho e um 
apoio inquebrantáveis.

4 A Capela da Passagem pas-
sou os 400 anos de existência. 
É, provavelmente, o edifício mais 
antigo do concelho e, não obs-
tante as sucessivas remodelações 
e reconversões de que foi objeto, 
mantém o seu interesse histórico e 
o seu valor patrimonial. Fazia todo 
o sentido que alguém falasse dela 
à população, pois não é  todos os 
dias que se caminha assim, des-
lumbrante, aos nossos olhos, de-
pois de 400 anos. ß

João Paulo Pedrosa 
Sociólogo
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andebol

SIR 1º de MaIo vence
Taça RuI FaRIa 

A equipa de seniores femininos da SIR 1º Maio 
foi até Alcobaça disputar a final da Taça Rui Faria, 
da Associação de Andebol de Leiria, tendo pela 
frente a equipa local do Cister.

A formação marinhense entrou melhor na par-
tida, mas só a partir dos 20 minutos do primeiro 
tempo conseguiu uma vantagem mais clara com 
11-17 ao intervalo. Nova entrada forte no segun-
do tempo, com a margem a atingir os oito golos 
favoráveis à SIR 1º de Maio seguida de reação da 
equipa da casa a aproveitar a vantagem numérica 
por exclusões de atletas marinhenses e a conseguir 
a igualdade de 24-24, quando ainda faltavam 
oito minutos para jogar. Mas a qualidade coletiva 
da SIR 1º de Maio acabou por se evidenciar e o 
conjunto da Marinha Grande acabaria vitorioso 
por 30-26. 

Para o campeonato nacional da 2ª Divisão, os 
juniores masculinos da SIR 1º Maio receberam a 
AC Sismaria na quarta feira da passada semana. 
O jogo foi muito disputado e intenso e a formação 
marinhense chegou a estar a vencer, no entanto 
acabaria por perder por 23-29. 

A equipa de infantis femininos da SIR 1º Maio, 
que vinha de uma inesperada derrota na jornada 
anterior, foi até à Nazaré defrontar o Dom Fuas e 
mostrou querer e determinação num jogo sempre 
dividido conforme provam os parciais de 8-9 ao 
intervalo, e de 17-18 no fim da partida e o somar 
de mais uma vitória para as cores marinhenses. ß
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basquetebol 

aPd-leIRIa na FaSe FInal do caMPeonaTo

A equipa de basquetebol da dele-
gação de Leiria da Associação Portu-
guesa de Deficientes (APD-Leiria) rece-
beu e venceu a formação da APD-Bra-
ga, no passado dia 13, tendo vencido 
por 55-43. 

Com esta vitória, a equipa do dis-
trito classificou-se para o “playoff” do 
Campeonato Nacional, etapa que se 
começa a disputar dia 9 de abril.

No passado sábado, a equipa de 
andebol da APD-Leiria recebeu e ven-
ceu a equipa do Rovisco Pais (Tocha) 
nas vertentes ACR4 e ACR7, tendo 
conseguido a qualificação para as 
finais do Campeonato Nacional de 
Andebol. O primeiro jogo desta fase 
na vertente ACR4 realiza-se dia 2 de 

abril, em Viseu, enquanto na vertente 
ACR7, o primeiro encontro está agen-
dado para 23 de abril, na Torre da 
Marinha (Seixal). ß
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andebol

CAMPEONATO NACIONAL 
DE JUVENIS MASCULINOS

reviravolTa na segunda 
ParTe

CaiC, 27
SaNjoaNeNSe, 32

Sanjoanense: Ramiro Pinho, João Freitas, Francisco Silva, 
Miguel Pinho, Xavier Moreira, João Perez, Gonçalo Fernan-
des, Guilherme Novo, Paulo Reis, Diogo Santos, Alexandre 
Tavares, Guilherme Guerreiro, Rodolfo Silva.
Treinador: Alexandre Tavares.

Bom Jogo da Sanjoanense que somou 
mais uma vitória, desta feita na deslocação 
a Cernache. Apesar de uma primeira parte 
equilibrada, foram os locais que chegaram ao 
período de descanso em vantagem, ainda que 
pela margem mínima (14-13). Na segunda 
parte a Sanjoanense reagiu e com um parcial 
de 13-19 deu a volta ao marcador e venceu 
o encontro.

CAMPEONATO NACIONAL 
DE JUVENIS MASCULINOS

Primeira ParTe 
FundamenTal

SaNjoaNeNSe, 33
SiR 1.º maio, 16

Sanjoanense_ Ramiro Pinho, João Freitas, António Silva, 
Francisco Silva, Miguel Pinho, Daniel Andrade, Xavier 
Moreira, João Perez, Gonçalo Fernandes, Guilherme Novo, 
Paulo Reis, Diogo Santos, Alexandre Tavares, Guilherme 
Guerreiro, Rodolfo Silva.
Treinador: Manuel Sousa.

A Sanjoanense continua invicta, tendo 
alcançado a quarta vitória no mesmo número 
de jogos realizados. Frente a um adversário 
teoricamente mais fraco, os alvinegros foram 
construindo uma vantagem que ao intervalo 
era já de 12 golos. O segundo tempo foi mais 
equilibrado e com um parcial ligeiramente 
favorável aos visitantes.

CAMPEONATO NACIONAL DE INICIADOS 
MASCULINOS

ads sem argumenTos

SaNjoaNeNSe, 10
Col. CaRValHoS, 39

Sanjoanense: André Silva, Paulo Bastos, Luís Martins, Ma-
nuel Mateus, José Santos, Bernardo Leite, Eduardo Silva, 
Tiago Almeida, António Devile, Pedro Almeida, Marcos 
Carvalho, André Teixeira, Luís Fernandes, Tiago Godinho.
Treinador: Pedro Tavares.

Sem argumentos para contrariar o jogo 
dos visitantes, a Sanjoanense acabaria por 
regressar às derrotas depois de na jornada 
anterior ter alcançado a primeira vitória da 
segunda fase.

CAMPEONATO NACIONAL 
DE INFANTIS MASCULINOS

viTória Folgada e 
Tranquila

aCD moNte, 19
SaNjoaNeNSe a, 52

Sanjoanense: Bruno Costa, José Almeida, João Henriques, 
Marcos Carvalho, Miguel Leite, Miguel Almeida, João 
Lourenço, André Teixeira, Eugénio Khomenko.
Treinador: Mário Lopes.

Jogo dominado na totalidade pela equi-
pa alvinegra, que começou cedo a construir 
um resultado que acabaria por terminar em 
goleada. A superioridade dos visitantes foi 
tal que ao intervalo o marcador já contava 
com 16 golos de diferença (5-21), vantagem 
que os alvinegros aumentaram ainda mais no 
segundo tempo.

CAMPEONATO REGIONAL 
DE MINIS MASCULINOS

ads venCe jogo 
equiliBrado

SaNjoaNeNSe B, 21
FeiReNSe C, 15

Sanjoanense: Rafael Pinho, Henrique Novo, Diogo Cunha, 
Gustavo Vieira, Gonçalo Pinto, Gaspar Batista, Francisco 
Henriques, Rúben Pinho, Gustavo Teixeira, Carlos Coelho, 
João Soares.
Treinador: José Pedro.

A segunda fase não podia ter começado 
melhor para a jovem equipa alvinegra, que 
venceu a formação vizinha de Santa Maria da 
Feira. Foi um jogo algo equilibrado em que a 
Sanjoanense foi mais eficaz na concretização.

Agenda

Seniores masculinos
Sanjoanense-Estarreja
Dia 25, às 20h30, Pavilhão Travessas

CamPeonaTo naCional da 2.ª divisão de seniores masCulinos

sanjoanense vence jogo de nervos

BoaViSta, 25
SaNjoaNeNSe/máRio Rui lDa, 29

Jogo na Escola Fontes P. Melo.
Árbitros: Nuno Francisco e Cristiano Grave.
Boavista: Diego Santos, João Silva, Duarte 
Gonçalves, Bruno Silva, Armando Costa, 
Delfim Silva, João Carmo, Filipe Lopes, 
Alberto Silva, César Couto, Nuno Serra, 
João Vilaça, Pedro Moura, Francisco Fino, 
Paulo Rodrigues.

Treinador: Franclim Cardoso.
Sanjoanense: Ricardo Gaspar, Tiago Cor-
reia, Hélder Fonseca, Hélder Santos, Xavier 
Costa, Hugo terra, Ricardo Pinho, Emanuel 
Silva, Pedro Amorim, Rui Rodrigues, 
Fábio Gonçalves, Bruno Pinho, Eduardo 
Pereira, António Brandão, Ricardo Pinho, 
Rúben Silva.
Treinador: Nuno Baptista.

Ao intervalo: 14-15.

Num encontro entre duas 

equipas que estão no fundo da 
tabela classificativa, foi mais 
feliz a Sanjoanense. E com duas 
formações que necessitavam de 
pontuar, acabou por ser um jogo 
de nervos, que ficou marcado 
pelo equilíbrio ao longo de toda 
a primeira parte. De tal forma que 
ao intervalo apenas um golo sepa-
rava as duas equipas no marcador, 

ainda que com vantagem para o 
conjunto de Nuno Baptista.

Na segunda parte o encontro 
não sofreu alterações significati-
vas, com a Sanjoanense a acabar 
por garantir a vitória por apenas 
quatro golos.

Com esta derrota o Boavista 
praticamente confirmou a descida 
de divisão.
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Cidade já “respira” andebolmania 
O andebol já “invadiu” 

S. João da Madeira. Até 26 de 
março a cidade vai ser uma 
autêntica capital da moda-
lidade com a realização do 
Andebolmania, evento que, este 
ano, atinge o nível mais alto 
de sempre desde que começou 
em 1991.

Ao todo são sete escalões 

em competição e cerca de 1700 
atletas provenientes de 120 
equipas, 57 das quais portu-
guesas, incluindo o FC Porto e 
Benfica. 60 vêm de Espanha, 
mais concretamente do país 
Basco, Galiza e Madrid, às quais 
se juntam, pela primeira vez, 
três provenientes de França.

A competição arrancou 

ontem e ao longo dos quatro 
dias serão disputados quase 
300 jogos distribuídos por 12 
pavilhões, dois deles fora do 
concelho de S. João da Madeira.

Para além da vertente 
desportiva, a organização não 
descurou o convívio e a diver-
são e hoje a Sala dos Fornos da 
Oliva Creative Factory acolhe a 

Andebolmania Party. Amanhã 
é o Pavilhão das Travessas que 
recebe, pelas 21h30, o Best Trick 
Show, um concurso de remates 
criado na edição do ano passa-
do e que se revelou um sucesso. 
Está ainda previsto, também na 
sexta feira, a realização de um 
jogo de seniores entre a Sanjo-
anense e o Estarreja.
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