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«Portugal
é Lisboa
e o resto é
paisagem»
Os presidentes da Câmara de Gaia,
EduardoRodrigues,edoFCPorto,PintodaCosta,uniramontemasvozesem
defesa do Norte contra o centralismo
de Lisboa, à margem da assinatura de
um protocolo desportivo de colaboração.Oautarca,dirigindo-seaolíderportista, realçou a importância para a regiãodaexistênciade«símboloseídolos
que não se deixem vencer». Referindo
que «Portugal é Lisboa e o resto é paisagem»,PintodaCostaafirmouqueos
atuaisgovernantes«deviamtervergonha, fazer as malas e deixar o País».
MANUEL ARAÚJO

FC Porto e Gaia celebraram parceria
na formação do andebol nas escolas
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Duração: 00:01:21
Hora de emissão: 20:18:00
1

Pinto da Costa esteve na câmara de Gaia
http://www.pt.cision.com/s/?l=c9e07e2
/

Pinto da Costa voltou a criticar o alegado centralismo que existe em Lisboa e destacou a importância
da região norte. Declarações de Pinto da Costa, presidente do FCP.
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Muitas medalhas para escolas da região
D.R.

REPRESENTAÇÃO Durante
o último fim-de-semana decorreram, em Lisboa, os Campeonatos Nacionais de Desporto Escolar, competições nas
quais vários alunos de diversas
escolas do distrito asseguram
lugares de pódio.
Nas modalidades colectivas
de pavilhão, a Escola Secundária José Estevão assegurou
o segundo lugar no Campeonato de Andebol masculino,
tendo apenas sido superada
pela Escola Padre António
Martins de Oliveira, de Lagoa
(Algarve). Em Voleibol feminino, na terceira posição ficou
o Colégio de Calvão, instituição
vaguense que, no Basquetebol,
também chegou ao pódio, mas
ao lugar mais desejado, sagrando-se campeã nacional no
sector feminino, ao passo que,
no masculino, a Escola Secundária Júlio Dinis, de Ovar, ficou
na segunda posição.
No Boccia, Bruno Sousa do

Equipa de basquetebol da Escola Secundária Júlio Dinis, de Ovar, que terminou em segundo lugar

AE Serafim Leite (S. João da
Madeira) assegurou o primeiro
lugar, enquanto, na Ginástica

Artística, Joel Rei e Joel Matias,
do Instituto Promocional e Social da Bairrada (Bustos), ter-

minaram a competição no primeiro e segundo lugares. Nas
actividades náuticas, destaque

para o terceiro lugar Pedro Gomes, da Escola Básica e Secundária da Gafanha da Nazaré,
na prova de Optimist.
No Atletismo, várias medalhas vieram também para a região. Joana Pedreiras, da IPSB
Bustos, foi terceira no Lançamento do Peso, sendo que a
instituição de ensino bairradina
também assegurou o terceiro
lugar na Estafeta de 4x100 metros femininos. Mas os seus
bons resultados não ficaram
por aqui. Miguel Cabral venceu
a prova de 100 metros e José
Barbosa alcançou o segundo
lugar nos 1.500 metros, atrás
de Romeu Gomes, EBS Serafim
Leite (S. João da Madeira). Tiago Martins, da Escola Secundária Júlio Dinis (Ovar), foi terceiro no Salto em Altura, sendo
que a sua colega, Laura Regalado, triunfou nos 1.500 metros.
João Laranjeira destaca-se
Nas provas de Natação, João

Laranjeira, da Escola Secundário de Albergaria-a-Velha, venceu nos 50 e 100 metros Costas
e ficou no segundo lugar na
prova de 200 metros Costas.
João Melo, da EPADRV de
Vagos, foi terceiro na prova de
50 metros Costas, a mesma
posição que alcançou Rafaela
Marques, da Escola Secundária
de Vagos, nos 50 metros Costas
e Miguel Silva, da AE Sever do
Vouga, nos 50 metros Bruços.
Filipa Andrade, da escola de
São João da Madeira, também
subiu ao terceiro lugar do pódio, mas na prova de 50 metros
Bruços.
Na modalidade de Badminton, o jovem Gonçalo Almeida,
em representação da Escola
Secundária Dr. Mário Sacramento, de Aveiro, sagrou-se
vice-campeão nacional.
Por fim, Rita Santos, da Escola Básica Integrada de Eixo,
foi terceira classificada na prova de Xadrez. |
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Alunos alcançam medalhas
no Desporto Escolar P29
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Andebol

Campeonato Regional
de Minis: Encontrado o
Campeão
Decorreu no dia 18
de maio de 2014 a terceira e última concentração
do Campeonato Regional
de Minis da Associação de
Andebol de Vila Real, no
Pavilhão dos Desportos de
Vila Real.
No jogo da 7ª jornada
iria ser encontrado o campeão regional de minis,
colocando frente a frente a
equipa B do S.V.R. Benfica
e o G.D. Chaves. Um jogo
com algum equilíbrio nos
primeiros 15 minutos, chegando ao intervalo com
um empate a 8 golos. A
segunda parte ditou o desnível do marcador. Uma
tarde pouco inspirada dos
atletas do G.D.Chaves, com
pouca eficácia na finalização, encontrando quase
sempre no caminho da
baliza o guarda-redes do
S.V.R. Benfica. Com saída
rápidas para o ataque e
algumas falhas técnicas do
adversário, os atletas do
S.V.R. Benfica dispararam
no marcador, alcançando
13 golos na segunda parte,
contra 5 do G.D. Chaves.
No final o resultado foi de
S.V.R. Benfica “B” – 21 / G.D.
Chaves – 13.
O segundo jogo do dia
foi entre o G.D. Chaves e o
S.V.R. Benfica “A”. Um início
de jogo onde a equipa A
do S.V.R.B. esteve na frente
por dois golos, mas depois
o G.D.C. foi tomando conta
do jogo. Utilizando jogadores com menos minutos de jogo no sete inicial,
sentiram algumas dificuldades na altura da finalização, chegando ao intervalo
o G.D.C. a vencer por 6-2.
Nos segundos 15 minutos
o Chaves dilatou o resultado, fruto de uma defesa
individual a campo inteiro,
já com os seus atletas mais
evoluídos tecnicamente
em campo. O S.V.R.B. sentiu dificuldades a repor a
bola em jogo pelo guarda-

redes, após golo, perdendo várias vezes a bola para
o adversário que ia concretizando as oportunidades sem muita oposição.
No final vitória do Chaves
por 32-3.
O último jogo do campeonato colocou frente a frente as duas equipas “A” e “B” do S.V.R.B..
Com uma grande diferença ao nível técnico e tático, os atletas da equipa
B, cedo se “afastaram” no
marcador, chegando ao
final dos 15 minutos iniciais com uma diferença de
13 golos a seu favor (1-14).
A segunda parte foi quase
de sentido único relativamente a golos, excetuando
os dois golos alcançados
pela equipa “A”. Com alguma dificuldade em chegar perto da área adversária para alcançar o golo,
os “A”s ainda conseguiram
gritar golo por duas vezes.
No final vitória da equipa
“B” (3-32).
Chega assim ao final
este Campeonato Regional com a vitória da equipa
“B” do S.V.R. Benfica.
Próximos eventos da
Associação de Andebol de
Vila Real:
- 1 de junho de 2014
– Festand da A.A.V.R., na
Avenida Carvalho Araújo,
junto à C.M.V.R.;
- 7 e 8 de junho de 2014
– XIV Torneio Cidade Vila
Real / Abílio Botelho, no
Pavilhão dos
Desportos de Vila Real;
- 5 e 6 de julho de 2014
– 7º Torneio Tribol de Praia
Cidade de Vila Real, no
Areal do Codessais.
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S. Miguel do Mato

Fim de semana com três jogos de andebol em Vouzela
 Joaquim Fernandes

Infantis Masculinos
– Jogo desinspirado
No sábado os infantis masculinos receberam a equipa da
EP de Moimenta da Beira para
disputarem a 10.ª jornada do
campeonato da 1º divisão da
Associação de Andebol de
Viseu. A equipa de S. Miguel
do Mato nunca se conseguiu
impor frente a uma equipa que
se apresentou sempre muito
organizada, terminando o jogo
com um derrota por 16-23.
Como se previa, disputar a
1ª divisão contra as melhores
equipas, está a ser difícil pois
todas as equipas são muito fortes. No entanto, todos os jogos
têm sido encarados com muita
vontade de vencer e principalmente de evoluir. Certamente
que está a ser uma experiência
muito importante no processo
de construção desta equipa.
Infantis Femininas - jogo
com adversária muito forte

De seguida as infantis
femininas jogaram com a
equipa de Valongo do Vouga.
A história do jogo resume-se
à enorme superioridade por
parte da equipa visitante que
venceu por 5-46. Ainda assim
foi possível ver as atletas da
equipa de S. Miguel do Mato
com uma entrega e espírito de
sacrifício dignas de grandes
atletas. Apesar da enorme
superioridade da adversária,
nunca baixaram os braços e
tentaram sempre contrariar a
maior capacidade física delas.
Esta equipa de infantis
femininas é composta, maioritariamente, por atletas que
DLQGDVmRPLQLVGL¿FXOWDQGR
ainda mais a obtenção de
resultados desportivos positivos. Mas certamente que as
atletas que compõem a equipa
neste momento estão a ter uma
experiência muito enriquecedora para continuarem para o
próximo ano. Esperamos na
próxima época poder contar
com mais meninas, que estão

“em casa”, sem praticar qualquer tipo de atividade física e
desportiva, para dar continuidade a esta equipa feminina,
tornando-a mais forte para
alcançar melhores resultados
desportivos.

como à equipa de S. Miguel do
Mato, que apoiaram de forma
efusiva os seus atletas durante
todo o jogo.
O coordenador:
Jorge Marques

MINIS – Jogo emotivo
com muito público
No domingo a equipa de
minis recebeu a equipa de
Tarouca e ambas as equipas
proporcionaram um bom espetáculo de andebol com muita
emoção. Foi um jogo muito
equilibrado desde o 1º ao último minuto de jogo. A vitória
podia ter sido para qualquer
uma das equipas mas foi um
HPSDWHRUHVXOWDGR¿QDO
Foi um resultado justíssimo,
pois nenhuma das equipas
merecia sair derrotada deste
jogo, tal foi o equilíbrio e o
empenho de ambas as equipas.
Não menos importante, foi
a presença do público, com
cerca de 60 pessoas afetas
tanto à equipa de Tarouca
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Convívio de andebol
no Nadadouro

Na manhã do passado dia 3, a Escola de
Andebol da ACR Nadadouro organizou mais
um convívio de andebol.
Desta vez as crianças da Escola de Andebol defrontaram a equipa do Progresso Clube
de Algueirão Mem Martins, tendo realizado
quatro jogos
Destaca-se o empenho de todas as crianças
e a forma entusiástica
como os pais e público
em geral incentivaram
os participantes.
Crianças participantes
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Juvenis de Valongo na fase de apuramento
Iniciadas discutem título nacional
Juvenis femininos da CPVV – Derrota

(31-32) na receção ao invicto Alavarium ,
para a última jornada da segunda fase do
campeonato nacional. Alinharam e marcaram: Inês Chaves, Tânia Veiga (3), Nadia
Gonçalves (10), Inês Alves (7), Juliana Arede (2), Beatriz Rocha, Tatiana Estima (6),
Ana Saraiva, Bruna Santos (3), Marta Arede,
Joana Santos, Mariana Ferreira, Filipa Silva
e Cátia Ferreira. Treinador: Diogo Santos.
O Alavarium venceu todos os 10 jogos (30
pontos) sendo a CPVV 2ª classiﬁcada com 23
pontos. As aveirenses vão disputar o título

nacional com Alcanena, Maiastars e o vencedor da fase de apuramento (jogada entre
B. Perestrelo, Colégio de Gaia, CPVV e Porto
Salvo).

Iniciados femininos da CPVV – Discutem o título nacional com o Alcanena,
o CALE de Leça da Palmeira e uma quarta
formação que sairá vencedora da fase de
apuramento num afase final a quatro, a
realizar entre 6 e 8 de junho, em local a
designar. A CPVV inicia a fase final com o
Alcanena a 6 e fecha a 8 com o CALE, fal-

tando saber o adversário de sábado, dia 7
de junho.

Infantis femininos da CPVV – Iniciam

o campeonato regional no próximo sábado
na Vacariça (18h). A série C tem ainda o SM
Mato, que perdeu na 1ª jornada com o Vacariça por 2-38.

Minis femininos da CPVV – Derrota (1234) em Espinho para o campeonato regional,
tendo alinhado e marcado: Ana Castanheira,
Mariana Mendes, Matilde Caldeias, Naide
Gonçalves (4), Ana Silva, Rita Santos, Sara Pereira, Ana Saraiva (8), Soﬁa Veiga, Ana Gonçalves, Lara Almeida, Ana Ferreira, Beatriz
Loureiro e Diana Gonçalves. Treinadora: Paula
Biscaia. Domingo (17h) recebem o Alavarium.
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EVENTOS  Para a 39ª edição

Futebol, andebol
e basquetebol
em suspenso nas
Mini-olimpíadas
Vítor Hugo Carmo
É já no final deste mês, a
30 de Maio, que a arranca a
39ª edição das Mini-olimpíadas concelhias, com a cerimónia de abertura a decorrer no Pavilhão da Lavandeira, em Santa Maria da
Feira, pelas 20h30.
A atleta Aurora Cunha
será mais uma vez a madrinha da competição que todos os anos reúne milhares
de crianças para competir
em diferentes modalidades.
Contudo, a edição deste ano
poderá ser diferente, já que
três modalidades (andebol,
basquetebol e futebol) dependerão do número de
inscrições, estando ainda
por definir o local e a hora
das respectivas competições.
Segundo Hugo Lima, coordenador do evento, a organização sentiu dificuldades para planificar a competição do futebol, andebol
e basquetebol, também
porque a habitual colaboração está ainda por definir.
“Ainda nada está acertado.
No andebol aguardamos
uma data a indicar pelo
nosso colaborador e que
está dependente do fim do

campeonato para o Feirense e o CDC Oleiros. O mesmo acontece com o Basquetebol com a agravante de
que este ano não contamos
com a colaboração do GRIB.
Portanto, a competição dependerá das inscrições que
se venham a realizar. Quanto ao futebol, há uma quantidade enorme de torneios
de clubes para bâmbis e
benjamins no mês de Junho
e será difícil ter equipas inscritas. Vamos aguardar e
tentar arranjar a melhor
solução para que as competições se realizem” – assegura, acrescentando que o
objectivo da organização
continua a ser angariar o
maior número de participantes. “Admito que o número de crianças a participar tem vindo a baixar e
pretendemos lutar contra
isso. Talvez com o apoio
das escolas e uma divulgação mais abrangentes possamos chamar mais crianças para o evento” – refere.
A competição das Miniolimpíadas abre com as
provas de badminton a 31
de Maio, e encerra a 20 de
Junho com as habituais
provas de ciclismo. Eis o calendário da competição:
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