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I Gala do Desporto de Braga

CÂMARA MUNICIPAL realiza, esta noite, a I Gala do Desporto de Braga, numa homenagem ao mérito desportivo e a todos
os campeões nacionais, medalhados europeus e mundiais. Em entrevista, a vereadora do Desporto, Sameiro Araújo, lembra que
era uma lacuna existente no concelho. Levanta o véu sobre a Gala e aborda questões da política desportiva do concelho.
| Joana Russo Belo |

CM - A Gala do Desporto de Braga
pretende ser um evento anual e uma
aposta da autarquia. Era uma falha
existente no concelho?
SA - Claro que sim, era uma lacuna
existente na nossa cidade, premiar o mérito e a excelência de todos os que trabalham em prol do desporto, daí que tenha
feito logo parte dos nossos planos efectuar uma Gala para distinguir tudo aquilo
que de bom se faz em Braga, no país e no
estrangeiro. Era um anseio meu, e de todos os bracarenses, reconhecer o mérito
de quem trabalha e se dedica para atingir
determinados patamares.
CM - Todos os atletas homenageados
são de Braga?
SA - No regulamento fomos explícitos:
são atletas naturais de Braga ou que vivam em Braga e representem clubes de
Braga. Tentámos abranger tudo aquilo
que prestigia o nome de Braga.
CM - O evento premia o mérito desportivo alcançado no último ano, num
elevado número de atletas.
SA - Exactamente, todos os prémios que
vão ser atribuídos têm em conta a época
desportiva 2013/14 e abrangem um número muito significativo de atletas. Todos
sabemos que Braga é uma cidade de campeões, mas quando preparámos a logística
para a Gala, efectivamente deparámos
com muitos mais campeões do que aquilo
que se possa imaginar. No total, vão ser
premiados cerca de 90 atletas individuais
e 60 atletas que fazem parte de equipas,
no total de oito equipas galardoadas. As
pessoas poderão pensar que é banalizar a
gala, mas não é. A bitola mínima para estar na gala é ser campeão nacional. Mesmo com um nível de exigência tão elevado, este total é significativo e demonstrativo da vitalidade, talento, entrega e dedicação dos atletas. Mas não só.
Gostava de deixar uma palavra de estímulo aos milhares de atletas, treinadores e
dirigentes que não serão homenageados,
uma vez que não podemos premiar todos
aqueles que gostaríamos, estaríamos uma
semana inteira a premiar tantos talentos.
CM - Para além dos atletas, há três
prémios que se destacam: Prémio Árbitro, Prémio Treinador e Prémio Dirigente.
SA - O desporto não é feito só de atletas,
mas também de dirigentes, árbitros, treinadores, fisioterapeutas, médicos, tanta
gente que trabalha em prol do desenvolvimento desportivo. Nesta primeira Gala
queremos homenagear algumas pessoas
que fazem parte do movimento associativo, também por isso tenhámos colocado à

“BRAGA
É UMA CIDADE
DE CAMPEÕES”
ROSA SANTOS

votação do júri, o melhor árbitro, treinador e melhor dirigente, assim como o melhor evento. E penso que está dividido pelas diversas modalidades. Na arbitragem,
por exemplo, temos um árbitro de andebol, atletismo e futebol.
CM - Como foi feita a selecção?
SA - Os nomes foram indicados pelos
órgãos de comunicação social regionais
do concelho de Braga e por algumas instituições, como IPDJ, Universidade do Minho e Câmara Municipal de Braga.
CM - Uma das preocupações foi
abranger todas as modalidades?
SA - É fundamental não deixar de fora
qualquer modalidade desportiva. A nível
dos dirigentes está também diversificado:
Pedro Dias, bracarense do futsal na FPF,
Luís Teles, ligado muitos anos ao ABC, e
Fernando Parente, da Universidade do
Minho. Foram os mais votados e todos
com um currículo invejável. Ao nível de
dirigentes estamos muito bem servidos.
CM - Até porque os campeões fazem-

-se de um todo, num papel importante
para os treinadores...
SA - Sem dúvida. Ao nível dos treinadores temos o Chalana, Gabriel Oliveira e
Pedro Duarte, todos com brilhantes currículos. O Gabriel sagrou-se campeão da
europa pela UM e depois com a selecção
nacional campeão do mundo; o Chalana é
treinador do Emanuel Silva, um campeão
do mundo e vice-campeão da Europa; e o
Pedro guiou o Sp. Braga ao título nacional de juniores.
CM - Temos também a votação por
todos os bracarenses no melhor evento
desportivo do ano: Rampa da Falperra, Volta a Portugal, Corrida de S.
João, Braga Open Under 12 e Corrida
de S. Silvestre.
SA - São cinco grandes eventos. Braga
começa a ser palco de eventos de grande
nomeada. A Rampa da Falperra é um
clássico, que todos os bracarenses acarinham e envolve muita gente. Temos a
chegada da segunda etapa da Volta a Portugal em bicicleta, há quase 40 anos que
não havia um evento destes em Braga,

uma decisão que deixou os bracarenses
felizes e envolveu toda a comunidade. A
Corrida S. João foi a primeira edição e
juntou mais de três mil participantes, sendo um evento que queremos aumentar no
próximo ano. O Open de Ténis, sub-12,
internacional, juntou excelentes tenistas.
E a Corrida de S. Silvestre, pela primeira
vez foi organizada pelo município e Regimento de Cavalaria, juntou cerca de dois
mil participantes. São eventos que prestigiam a cidade. Cabe agora aos bracarenses escolherem o que mais dignificou
Braga.
CM - O palco desta gala é o emblemático Theatro Circo...
SA - Para distinguirmos o que de melhor temos, para distinguir a excelência,
nada melhor do que o nosso cartão de visitas, o Theatro Circo, uma sala brilhante
e de excelência. Vamos juntar todos os
nomeados e teremos alguns bilhetes no
Theatro Circo para serem disponibilizados à população. Queremos ter o Theatro
Circo cheio para que os bracarenses
Página 5
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“

Havia esta lacuna. Todos os
atletas gostam de ser
reconhecidos pelo seu
trabalho. Por aquilo que fazem pela
cidade e pelo país. Por tudo o que
fazem na carreira, reconhecer o mérito
é o mínimo que podemos fazer.

“

Fui homenageada por todo o país
e a nível europeu e, por vezes,
ficava um pouco triste, não direi
com mágoa, por isso não acontecer na
minha cidade. Senti que durante
muitos anos o nosso trabalho era mais
reconhecido fora do que em casa.

“É um dever e obrigação
distinguir o que de melhor se faz”
CM - Haverá também algumas surpresas na Gala e uma distinção especial...
SA - Há o prémio excelência, queremos
todos os anos homenagear uma entidade,
uma pessoa que, efectivamente, tenha
atingido um patamar de excelência tal e
que o regulamento não contempla. Daí
que temos já a entidade escolhida, mas
será apenas revelada no dia da Gala.
CM - Todos estes campeões reflectem
a aposta desportiva do município no último ano?
SA - Não se fazem campeões apenas
num ano. Lamento que muitos deles cheguem a este patamar sem os devidos
apoios das entidades públicas e privadas...muitos deles é por mérito próprio e
por ajuda de pessoas anónimas, num trabalho árduo de muitos anos. Não vamos
querer os louros todos para nós. É um trabalho que tem sido feito ao longo dos
anos pelas associações, clubes, federações e julgo que este movimento associativo está bem organizado e trabalha muito
bem em Braga. São 19 as modalidades
que vão ser contempladas, 30 atletas com
medalhas internacionais, uma equipa de
desporto universitário campeã da Europa
e um grande número de modalidades e
atletas que vão estar presentes. No total,
150 homenageados.
CM - São o futuro estes jovens atletas?
SA - Gostaria de deixar os parabéns a
todas as associações que trabalham em
prol do desporto bracarense. Isto só é possível, porque existem muitas pessoas anónimas que diariamente dão o seu contributo. Gostaria que estas pessoas se
revissem nestes prémios e dar o meu
agradecimento por parte do município,
por tudo o que têm feito pelo desporto
bracarense. Uma dedicação incansável,
porque estes campeões também são trabalho destas pessoas. Estes atletas são o
nosso futuro, mas também muitas centenas e milhares de outros jovens que não
são homenageados e que esperamos num

futuro muito próximo conseguir. A mensagem é que hoje são estes, amanhã poderão ser eles. Que trabalhem e acreditem
naquilo que fazem, no talento, acreditando e trabalhando quase sempre conseguimos os nossos objectivos.
CM - Também como antiga atleta e
treinadora - muitos anos ligada ao atletismo - é importante este reconhecimento? Um atleta sente-se mais confiante?
SA - Claro que sim. Durante muitos
anos, até pela sorte que tive por treinar alguns atletas, fui homenageada por todo o
país, nas ilhas e a nível europeu e, por vezes, ficava um pouco triste, não direi com
mágoa, mas triste, por isso não acontecer
na minha cidade. Não quer dizer que nunca tenha sido homenageada, porque fui,
uma vez, tenho uma medalha de honra da
cidade. Mas senti que durante muitos
anos o nosso trabalho era mais reconhecido fora do que em casa. Costumo dizer
que santos da casa não fazem milagres,
mas nós queremos que os santos passem a
fazer milagres cá em Braga. Porque é, extremamente, importante. Tenho contactado com atletas, há pais que nos visitam e
recebemos e-mails de agradecimento pela
Gala. É um dever nosso, é uma obrigação
distinguirmos o que de melhor se faz. E
acredito que para muitos isso poderá ser o
estímulo que falta para atingirem outros
patamares.
CM - Esta Gala é também já sinal de
uma mudança do novo executivo municipal. O que mudou na política desportiva da Câmara Municipal de Braga?
SA - Como costumo dizer, nem tudo o
que existia é mau. Havia projectos interessantes, esses aproveitámos e estamos a
dar continuidade e a fazer com que sejam
ainda mais participados. Queremos ver a
população de Braga mais activa, a praticar desporto, a melhorar a qualidade de
vida. No Braga Activa, por exemplo, temos mais de 600 participantes, projecto
mais vocacionado para a população sénior. Temos também a ‘Água não nos me-

te medo’, direccionado para seniores e
desempregados, na Piscina da Rodovia e
Maximinos, um projecto que já existia,
mas que havia uma lista de espera enorme
e nós terminamos com a lista ao aumentar
mais três turmas. Um projecto mais recente é o Programa Municipal de Marcha
e Corrida, que para além de técnicos especializados conta também com pessoal

de enfermagem e médico a dar apoio, e
funciona às 8.30 horas, no Estádio 1.º de
Maio, e ao final da tarde, nos Campos da
Rodovia. Ainda este ano vamos implementar um programa de hidroterapia e o
‘Mexe-te Braga’, ao ar livre, regressará
em Março. Tudo iniciativas para combater a praga da obesidade e, acima de tudo,
Página 6
a obesidade infantil.

ID: 56274035

22-10-2014

Tiragem: 8000

Pág: 4

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,00 x 35,70 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 3 de 5

4

22 de Outubro 2014 correiodominho.pt

I Gala do Desporto de Braga

“

“

Considero prioritária a
requalificação da
zona envolvente ao
Estádio 1.º de Maio, incluindo o Parque
da Ponte, piscina, estádio, PEB,
Pavilhão Flávio Sá Leite, até o parque
de campismo, num projecto único.
CM- Uma das novidades, recentemente, apresentada foi a Carta Desportiva. Há vários anos que se aguardava
esta radiografia do concelho?
SA - A Carta Desportiva era uma das
nossas promessas e conseguimos concretizar dentro do prazo estabelecido. Revelou uma realidade do que são as infra-estruturas existentes. O concelho tem 872
infra-estruturas desportivas, 642 sem os
parques infantis, 301 estão abertas ao público e temos uma média de 9,8 de idade
dos equipamentos. Praticamos 52 modalidades desportivas e temos 11.300 atletas,
entre desporto federado, escolar e universitário. Em termos de infra-estruturas, temos freguesias melhor apetrechadas do
que outras. Ficamos é a saber que os equipamentos estão mal distribuídos.
CM - Será necessária reorganização?
SA - É óbvio que não vamos tirar equipamentos de onde já estão instalados. Vamos tentar junto dos locais e das freguesias em défice tentar nivelar os equipamentos. Temos que saber rentabilizar os
equipamentos desportivos, porque fazer
equipamentos onde não há crianças e praticantes julgo que está errado.
CM - São frequentes algumas críticas
a equipamentos em freguesias sem clubes ou atletas...
SA - Têm que existir sinergias entre freguesias vizinhas. Equipamentos concluídos com processamento de renda mensal
que o município tem existem 31 campos
de futebol, sete pavilhões gminodesportivos o que faz com que o município tenha
que pagar à Sociedade Gestora de Equipamentos de Braga meio milhão de euros
mensais. É uma verba exorbitante. Agora
temos que os rentabilizar e colocar a população a fazer desporto, temos de olhar
para isto com olhos de ver. Penso que as
juntas de freguesia já estão a tentar dinamizar estes espaços, porque são mais-valias para a população. Será um acto criminoso se não estiverem a ser utilizados.
CM - Para além de equipamentos já
construídos, existem alguns desejos em
Braga como a requalificação do Parque
da Ponte, que envolve o Estádio 1.º de
Maio e o Pavilhão Flávio Sá Leite, assim como o desejo do Sp. Braga de uma
Academia. Serão projectos viáveis a
curto prazo?
SA - Considero prioritária a requalificação da zona envolvente ao Estádio 1.º de
Maio. O estádio está num estado de degradação bastante elevado; o pavilhão já
tem mais de 30 anos, o PEB tem as difi-

Requalificação poderia ter sido
feita quando se construiu o
Estádio Municipal.
Poderíamos ter uma cidade desportiva
e talvez por um valor inferior (...)
Para mim, foi um erro a construção do
Estádio Municipal.

“Foi um erro
a construção
do Estádio
Municipal”

culdades conhecidas, em termos de climatização e acústica, por exemplo. Gostaríamos muito de fazer algo de diferente
e uma requalificação de toda a zona envolvente, do Parque da Ponte, piscina, estádio, PEB, até o parque de campismo, incluir toda a zona num projecto único.
Para isso, terá que haver financiamento,
porque será um montante, extremamente,
elevado e incomportável para o município. É urgente, mas também sabemos que
pelos montantes que envolve não será
muito fácil.
CM - Estamos a falar de uma verba
de quanto?
SA - Muitos milhões, porque é um conjunto de infra-estruturas. Uma coisa que
poderia ter sido feita quando se construiu
o Estádio Municipal.
CM - Deveria ter sido feita na altura
esta requalificação?
SA - Sim. Envolvendo toda a zona do
Estádio 1.º de Maio e equipamentos, como o PEB, Pavilhão Flávio Sá Leite, Piscina, Parque da Ponte, juntamente com o
Campo das Camélias e o Picoto, poderíamos ter uma cidade desportiva. E talvez,
apesar de não ser engenheira, arquitecta
ou orçamentista, por um valor inferior ao
que foi gasto no Estádio Municipal. Mas
ele existe, temos de conviver com essa
realidade.
CM - Foi um erro da anterior gestão
autárquica ter apostado na construção
do Estádio Municipal?
SA - Para mim foi um erro a construção
do Estádio Municipal, desde sempre manifestei esta opinião. Sempre manifestei o
meu desagrado, como muitos bracarenses. O Estádio 1.º de Maio é emblemático,
do centro da cidade as pessoas iam a pé,
havia toda uma mística que agora não se
vê. São situações que na altura deveriam
ter sido melhor pensadas. Agora não há
nada a fazer, vamos para a frente, vamos
tentar recuperar o que é possível. Adianto
já que a pista do Estádio 1.º de Maio vai
ser requalificada, dentro em breve será requalificada.
CM - E a Academia do Sp. Braga?
SA - Ainda recentemente houve uma
reunião com a autarquia e o clube, mas é
um projecto que engloba verbas muito
significativas, daí que tem que ser tudo
feito com muita calma e ponderação para
não cairmos em erros. É um anseio do
clube e o município também veria com
bons olhos o avançar do projecto, no que
Página
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G

+ atletas homenageados
CAMPEÕES NACIONAIS
Desporto adaptado:
José Carlos Macedo/Roberto
Mateus; Mário Peixoto/Alberto
Peixoto; Eunice Raimundo/Carla
Loureiro; equipa andebol
APD Braga
e Diana Oliveira (judo);
Aeromodelismo:
Óscar Lopes e Pedro Precioso;
Atletismo:
Paulo Rosário; Ana Monjane;
Francisco Rodrigues; Teresa
Silva e Rafael Vilas Boas;
Badminton:
Ana Rita Amaral;
Bilhar:
equipa Sp. Braga;
Dança desportiva:
João Barroso/Margarida Dias;
António China/Luz Pinto;
Hugo Abelheira/Ana Cunha;
Miguel Fernandes/Beatriz
Clemente;
João Barbosa/Margarida Silva;
Paulo Faria/ Vânia Araújo e
Tiago Abelheira/Sara Pereira;
Futebol:
equipa júnior Sp. Braga
e equipa de futebol
de praia Sp. Braga;
Hóquei em patins:
equipa juvenis HC Braga;
Natação:
Tamila Holub; Jorge Silva; Mário
Veloso; estafeta Sp. Braga João
Lopes; Luís Ribeiro e Bruno
Silva;
Orientação:
Davide Machado;
Taekwondo:
Francisco Costa e Michel
Fernandes; José Rodrigues;
equipa sénior Sp. Braga
e equipa sub-21 Sp. Braga;

ala do Desporto de Braga
homenageia, esta noite,
o mérito desportivo e
todos os campeões nacionais,
medalhados europeus e mundiais.
Evento decorre no Theatro Circo,
a partir das 21.30 horas.

Ténis:
Rita Vilaça e Hugo Maia;
Triatlo:
António Mesquita.
MEDALHADOS EUROPEUS
Andebol:
equipa AAUMinho;
Atletismo:
Jessica Augusto
e Filomena Costa;
Boxe:
Francisco Moreira;
Futebol:
Tiago Sá;
Hóquei em patins:
Gabriel Costa e Gonçalo Meira;
Natação:
Rodrigo Albuquerque;
Taekwondo:
Ana Coelho; Mário Silva;
Júlio Ferreira; Ana Rita Lopes;
Beatriz Fernandes; João
Ferreira; Rui Bragança
e José Fernandes;
Triatlo:
Pedro Mendes;
Voleibol:
equipa EB 2,3 Lamaçães;
Xadrez:
Ivo Dias;
MEDALHADOS MUNDIAIS
Andebol:
Carlos Martins; Hugo Rosário;
Fábio Vidrago; João Paulo
Santos; Nuno Rebelo; João P.
Gonçalves; Diogo Branquinho;
Nuno Silva
e Miguel Pereira;
Canoagem:
Emanuel Silva;
Hóquei em patins:
Miguel Vieira e Carlos Loureiro;
Xadrez:
Mariana Silva.

Gala do Desporto terá
transmissão em directo
Sobe o pano da I Gala do Desporto de Braga. O
Theatro Circo acolhe, esta noite, a partir das 21.30
horas, a primeira edição do evento organizado pela
Câmara Municipal de Braga, através do pelouro do
Desporto, iniciativa que vai homenagear e distinguir os atletas campeões nacionais, europeus e
mundiais, assim como clubes, associações, treinadores, dirigentes e árbitros que mais se destacaram
no último ano em termos desportivos, em várias
modalidades, desde desporto adaptado, atletismo,
futebol, hóquei em patins, natação, orientação,
triatlo, xadrez, entre outros.
Parceiros oficiais enquanto órgãos de comunicação do evento, o jornal Correio do Minho e a Rádio
Antena Minho vão acompanhar de perto a I Gala
do Desporto de Braga, que será transmitida em directo em 106 FM, onde os bracarenses poderão seguir de perto as emoções dos campeões, com reacções e entrevistas aos homenageados. A emissão
poderá também ser seguida em www.antena-minho.pt.
A nível de campeões nacionais, serão entregues
39 galardões, a nível internacional serão homenageados 19 medalhados europeus e a nível mundial
13. Para além dos atletas, há três categorias com
nomeações: Prémio Dirigente: Luís Teles (Andebol), Pedro Dias (Futsal) e Fernando Parente (Desporto Universitário); Prémio Árbitro: Valdemar
Maia (Futebol), Maurício Oliveira (Atletismo) e
Daniel Freitas (Andebol); Prémio Treinador: Cha-

Nomeados na I Gala do Desporto:
Prémio Árbitro:
Valdemar Maia (Futebol);
Maurício Oliveira (Atletismo);
Daniel Freitas (Andebol).
Prémio Dirigente:
Luís Teles (Andebol);
Pedro Dias (Futsal);
Fernando Parente
(Desporto Universitário).
Prémio Treinador:
Chalana (Canoagem);
Gabriel Oliveira (Andebol);
Pedro Duarte (Futebol).
lana (Canoagem), Gabriel Oliveira (Andebol) e
Pedro Duarte (Futebol).
Gala tem ainda uma particularidade em destaque:
os bracarenses podem escolher e votar on-line, no
site da Câmara Municipal de Braga (www.cm-braga-pt), aquele que consideram ter sido o evento
desportivo de maior relevo no último ano.
Assim, há cinco eventos em votação: Rampa da
Falperra; Volta Portugal Bicicleta (2.ª etapa); Corrida S. João; Braga Open Under 12 e Corrida S.
Silvestre.
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Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 6,92 x 18,54 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 5 de 5

ROSA SANTOS

ID: 56274035

Tiragem: 8000

I GALA DO DESPORTO
REALIZA-SE ESTA NOITE

“BRAGA
É UMA CIDADE
DE CAMPEÕES”
Págs. 2 a 5
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,63 x 21,58 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

‘100 Ondas’ estão sem
dinheiro para a Taça
dos Campeões
Leiria Parte das despesas serão suportadas pelas próprias atletas. Representantes de Portugal no andebol de praia querem chegar longe na prova
Andebol Praia
1.ª Div. Nac. Feminina

José Roque
Há uma equipa de Leiria que é
bi-campeã nacional de andebol
de praia, em femininos, e que
ganhou o direito de participar
na Taça dos Clubes Campeões
Nacionais que começa no dia
31 de Outubro, na Gran Canária, Espanha. Contudo, a equipa
'100 Ondas' (N. Belchior/Ac.
Leiria) está... sem dinheiro.
Os responsáveis técnicos e
as próprias atletas tentaram
angariar apoios para cobrir as
despesas que rondariam os
cinco mil euros, mas a tarefa
não está nada fácil, o que vai
obrigar as jogadores terem de
pagar do seu próprio bolso
parte das despesas.
“Vamos participar. Isso é
ponto assente. Não temos o dinheiro todo que pretendíamos,
mas vamos dividir as despesas
entre as atletas, algumas delas
com dificuldades já que ainda
são estudantes. Até ao início da
prova vamos continuar a arranjar o maior número de apoios
possível”, frisou o treinador da
equipa, Paulo Félix, acrescentando ainda que as dificuldades
obrigaram a equipa a ter que fazer cortes no orçamento: “Va-

Atletas são bi-campeãs nacionais de andebol de praia, mas a angariação de apoios não está fácil

mos de carrinha até Madrid
para poupar, vamos para os hotéis mais baratos, e depois ainda
temos os equipamentos e a alimentação que terão que ser as
jogadoras a suportar”.
Paulo Félix diz que estas dificuldades em arranjar apoios
já eram esperadas no sentido
de as '100 Ondas' serem uma
equipa de andebol de praia e
não propriamente uma associação que possa passar recibos. Além disso, por ser um
desporto de praia que se vai
disputar em Novembro, “as
pessoas não ligam muito”.

Numa equipa composta na
sua grande maioria por atletas
do Colégio João de Barros, de
Meirinhas, o objectivo passa
por fazer o melhor possível
numa modalidade cada vez
mais exigente. “Há dois anos
tivemos uma experiência deste
género porque se realizou em
Portugal, e foi muito bom.
Neste momento, as equipas estão muito mais fortes e nós
não temos condições de treino
que as outras têm e isso dificulta ainda mais as coisas”, explicou Paulo Félix.
Para o responsável técnico

da equipa, o facto de as atletas
já se conhecerem bem é positivo, mas Paulo Félix sublinha
que é necessário “mudar o
chip” do andebol de pavilhão
para o andebol de praia.
As '100 Ondas' partem para
o país vizinho no dia 30 de Outubro, e no dia seguinte irão
defrontar uma equipa polaca
e outra húngara. No dia 1 de
Novembro, o confronto é com
uma equipa croata e outra
alemã. Dependendo dos resultados na fase de grupos, as '100
Ondas' farão mais um ou dois
jogos.|
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Área: 5,02 x 2,18 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

Equipa de Andebol
de praia sem verba
para prova europeia
Desporto | P17
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Área: 12,81 x 13,18 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Colégio João de Barros e Juve
Lis com sortes distintas
D.R.

Andebol
1.ª Div. Nacional

Cid Ramos
O Colégio João de Barros (CJB)
continua na senda das vitórias.
Este fim-de-semana, a equipa
de Meirinhas recebeu e venceu
a Alpendorada por 34-22. Ao
intervalo o conjunto de Paulo
Félix já vencia por 18-11. O Colégio João de Barros teve sempre o controlo da partida e teve
nas atletas Mariama Sanó (7
golos), Maria Pereira e Francisca Marques (5 golos) as melhores marcadoras da partida.
Frente ao Alpendorada, o
CJB alinhou com Carolina
Costa, Ana Silva e Ana Rita
Costa; Maria Suaré (3), Nathalie
Lopes, Francisca Marques (5),
Maria Pereira (5), Sara Torres
(4), Leticia Ruiz (1), Eduarda Pinheiro (3), Gizelle Carvalho (1),
Ana Paula Costa, Natalina

Juve Lis sofreu, inesperadamente, a sua primeira derrota

Melo (1), Mariama Sanó (7) e
Helena Côrro (4).
O Colégio João de Barros parece estar em nítida subida de
forma, o que é um sinal positivo, após um início de campeonato intermitente.
Já a outra equipa de Leiria, a
Juve Lis perdeu de forma surpreendente diante da Juve Mar
por 17-15. Ao intervalo, a Juve
Lis já perdia por 9-6. No segundo tempo as comandadas

de Rui Machado tudo fizeram
para mudar o rumo dos acontecimentos, mas sem sucesso.
Nesta partida a Juve Lis alinhou com Sofia João e Dalila
Lameiro; Sara Gonçalves (2),
Patrícia Mendes (4), Beatriz
Cordeiro, Inês Cabaça (1), Isabel Santos, Maria Vieira, Carolina Lopes (1), Ana Fonseca (3),
Adriana Raimundo, Andreia
Cardoso (2), Adriana Bastos (1),
Cristina Faria e Ana Silva (1).|
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Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL: TAÇA EHF
FC Porto e Sporting
com adversários espanhóis
FC Porto e Sporting vão ter adversários espanhóis na
terceira eliminatória da Taça EHF de andebol, o Ademar
León e o Granollers, respetivamente, segundo ditou o
sorteio realizado ontem em Viena.
A equipa portuense, hexacampeã nacional e atual líder
do campeonato, vai medir forças com o sexto classificado da liga espanhola, tendo já vencido a formação
de León durante a pré-temporada, por 29-27.
O Sporting, vice-campeão português e quarto posicionado no campeonato desta época, vai defrontar o
segundo colocado da liga espanhola, com menos um
ponto do que o líder FC Barcelona.
O FC Porto e o Sporting recebem o Ademar León e
o Granollers na primeira mão, agendada para 22 ou
23 de novembro, deslocando-se depois a Espanha, a
29 ou 30 de novembro, para discutir a qualificação
para a fase de grupos da prova.
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Datas

22
ou 23 de novembro são as datas da primeira mão da
Taça EHF, em Portugal. FC Porto e Sporting jogam em
Espanha, a 29 ou 30 de novembro. Nesta fase, note-se,
discute-se a qualificação para a fase de grupos da prova.

Página 19

A20

ID: 56271207

22-10-2014

Tiragem: 130000

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,39 x 8,47 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Andebol. Leões
e dragões
têm espanhóis
no caminho
FC Porto e Sporting vão ter como
adversários na terceira eliminatória
da Taça EHF o Ademar León e o Granollers, respetivamente, ditou ontem o sorteio em Viena, Áustria.
Os dragões, hexacampeões nacionais e líderes do campeonato, medem forças com o sexto classificado
da liga espanhola, que já venceram
na pré-época (29-27). O Sporting,
vice-campeão luso, que hoje recebe
o Águas Santas, defronta o segundo
da liga espanhola, com menos um
ponto do que o líder Barcelona.
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No sábado, 25 de Outubro, terá lugar, em Lisboa, pelas 10h00, a Assembleia Geral Extraordinária da
Federação de Andebol de Portugal.
O ponto único da Ordem de Trabalhos desta Assembleia consiste no seguinte:
- Proposta de alteração Parcial dos Estatutos da Federação de Andebol de Portugal (para adequação
ao Novo Regime Jurídico das Federações Desportivas aprovado pelo DL 93/2014, de 23 de Junho.
Em seguida, marcada para as 10h45, está a Assembleia Geral Ordinária da FAP. Nesta ocasião, o
ponto único da Ordem de Trabalhos é:
- Discussão e apreciação do Plano de Actividades e Orçamento da Federação de Andebol de Portugal
para 2015.
Ambas as Assembleias terão lugar no Centro Cultural Casapiano, em Lisboa.
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I Gala do Desporto

Consagração dos campeões
THEATRO CIRCO ACOLHE, amanhã, a I Gala do Desporto de Braga, evento organizado pela autarquia, através do pelouro do
Desporto. Evento presta homenagem a todos os campeões nacionais, europeus e mundiais. Há ainda prémios em três categorias.
BRAGA

Nomeados ao
Prémio Árbitro:
Valdemar Maia (Futebol);
Maurício Oliveira
(Atletismo);
Daniel Freitas (Andebol).

| Joana Russo Belo |

Contagem decrescente para a
grande noite de consagração do
desporto bracarense. Mais de setenta galardões vão ser entregues na I Gala do Desporto - organizada pelo pelouro do Desporto da Câmara Municipal de
Braga - evento que vai homenagear os atletas campeões nacionais, medalhados europeus e
mundiais e ainda clubes, treinadores, dirigentes e árbitros.
A primeira edição, de uma Gala que se pretende seja anual, terá lugar no palco do emblemático Theatro Circo, amanhã,
quarta-feira, a partir das 21.30
horas. Reconhecer o mérito desportivo de excelência de todos
os atletas campeões nacionais é
o grande objectivo do evento,
que vai ainda distinguir o trabalho desenvolvido por vários

Nomeados ao
Prémio Dirigente:
Luís Teles (Andebol);
Pedro Dias (Futsal);
Fernando Parente
(Desporto Universitário).
DR

Nomeados ao Prémio Treinador: Chalana (Canoagem), Gabriel Oliveira (Andebol) e Pedro Duarte (Futebol)

agentes, como dirigentes, treinadores e árbitros.
Assim, há três nomeados por
categoria. Concorrem ao Prémio
Dirigente: Luís Teles (Andebol),

Pedro Dias (Futsal) e Fernando
Parente (Desporto Universitário). Os nomeados ao Prémio
Árbitro são: Valdemar Maia (Futebol), Maurício Oliveira (Atle-

+ atletas homenageados na Gala do Desporto
CAMPEÕES NACIONAIS
Desporto adaptado:
José Carlos Macedo/Roberto
Mateus; Mário Peixoto/Alberto
Peixoto; Eunice Raimundo/Carla
Loureiro; equipa andebol APD
Braga
e Diana Oliveira (judo);
Aeromodelismo:
Óscar Lopes e Pedro Precioso;
Atletismo:
Paulo Rosário; Ana Monjane;
Francisco Rodrigues;
Teresa Silva
e Rafael Vilas Boas;
Badminton:
Ana Rita Amaral;
Bilhar:
equipa Sp. Braga;
Dança desportiva:
João Barroso/Margarida Dias;
António China/Luz Pinto;
Hugo Abelheira/Ana Cunha;
Miguel Fernandes/Beatriz
Clemente;
João Barbosa/Margarida Silva;
Paulo Faria/ Vânia Araújo e
Tiago Abelheira/Sara Pereira;
Futebol:
equipa júnior Sp. Braga
e equipa de futebol de praia

Sp. Braga;
Hóquei em patins:
equipa juvenis HC Braga;
Natação:
Tamila Holub; Jorge Silva;
Mário Veloso; estafeta Sp. Braga
João Lopes; Luís Ribeiro
e Bruno Silva;
Orientação:
Davide Machado;
Taekwondo:
Francisco Costa e Michel
Fernandes; José Rodrigues;
equipa sénior Sp. Braga
e equipa sub-21 Sp. Braga;
Ténis:
Rita Vilaça e Hugo Maia;
Triatlo:
António Mesquita.
MEDALHADOS EUROPEUS
Andebol:
equipa AAUMinho;
Atletismo:
Jessica Augusto e Filomena
Costa;
Boxe:
Francisco Moreira;
Futebol:
Tiago Sá;

Hóquei em patins:
Gabriel Costa e Gonçalo Meira;
Natação:
Rodrigo Albuquerque;
Taekwondo:
Ana Coelho; Mário Silva;
Júlio Ferreira; Ana Rita Lopes;
Beatriz Fernandes;
João Ferreira; Rui Bragança
e José Fernandes;
Triatlo:
Pedro Mendes;
Voleibol:
equipa EB 2,3 Lamaçães;
Xadrez:
Ivo Dias;

tismo) e Daniel Freitas (Andebol). Quanto ao Prémio Treinador concorrem Chalana (Canoagem), Gabriel Oliveira (Andebol) e Pedro Duarte (Futebol).

Nomeados ao
Prémio Treinador:
Chalana (Canoagem);
Gabriel Oliveira
(Andebol);
Pedro Duarte (Futebol).

§curiosidade
Lista de cinco eventos

Votação do melhor evento desportivo
on-line no site da autarquia
Para além dos prémios Árbitro, Treinador e Dirigente - e dos troféus de
homenagem aos campeões nacionais, internacionais e medalhados
olímpicos - a I Gala do Desporto de Braga vai distinguir o melhor evento
desportivo realizado na última temporada. A particularidade é que serão
os bracarenses a escolher qual o evento que se destacou em Braga, de um
leque de cinco opções - os mais votados pelo júri: Rampa da Falperra; Volta Portugal Bicicleta; Corrida S. João; Braga Open Under 12 e Corrida S.
Silvestre. A população pode, assim, escolher o evento que merece a distinção da autarquia, votando no preferido no site da Câmara Municipal de
Braga, em www.cm-braga.pt. O processo é simples, basta entrar na página oficial da autarquia e, no canto superior direito, encontra um link para
a votação do evento desportivo do ano.

MEDALHADOS MUNDIAIS
Andebol:
Carlos Martins; Hugo Rosário;
Fábio Vidrago; João Paulo
Santos; Nuno Rebelo;
João P. Gonçalves; Diogo
Branquinho; Nuno Silva
e Miguel Pereira;
Canoagem:
Emanuel Silva;
Hóquei em patins:
Miguel Vieira e Carlos Loureiro;
Xadrez:
Mariana Silva.
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ID: 56255569

21-10-2014
2.ª Divisão Nacional
Seniores Masculinos
Zona Norte – 6.ª Jornada
Arsenal Devesa-Fermentões 32-18
São Mamede-Académico
24-18
Boavista-FC Porto B
30-28
Ac. Fafe-FC Gaia
37-34
Santana-Sanjoanense
15-26
Art. Avanca-S. Paio Oleiros 33-16
São Bernardo-Marítimo
26-28
Classificação
Artística Avanca
AC Fafe
Marítimo
FC Porto B
São Mamede
Arsenal Devesa
São Bernardo
Boavista
Sanjoanense
FC Gaia
S. Paio Oleiros
Académico
Fermentões
Santana

J
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
7

V
5
5
5
4
4
4
3
3
2
2
2
1
1
0

E
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0

D
1
1
1
2
2
1
2
3
3
4
4
5
5
7

GM-GS P
183-120 16
179-141 16
174-145 16
176-164 14
157-143 14
154-130 13
169-148 13
154-164 12
152-147 11
181-177 10
135-174 10
123-163 8
143-194 8
138-208 7

Próxima jornada
Arsenal Devesa-S. Mamede,
Académico-Boavista, FC Porto BS. Bernardo, FC Gaia-Santana,
Sanjoanense-Artística Avanca,
Fermentões-S. Paio Oleiros e
Marítimo- AC Fafe.

Tiragem: 5550

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,76 x 10,27 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Zona Sul
Resultados/6.ª Jornada
GS Loures-Marienses
24-28
Camões-Benavente
25-29
Benfica B-V. Setúbal
33-23
Ílhavo AC-Samora Correia 27-22
Vela Tavira-Torrense
22-23
Sismaria-Alto Moínho
32-28
Boa Hora-Almada
29-22
Classificação
Boa Hora
Benfica B
Marienses
Benavente
Camões
Sismaria
Torrense
Almada
GS Loures
Ílhavo AC
Alto Moinho
Vela Tavira
V. Setúbal
Samora Correia

J
6
6
5
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6

V
6
6
5
4
4
3
3
2
2
2
0
0
0
0

E
0
0
0
1
0
0
0
2
1
1
2
1
0
0

D
0
0
0
1
2
3
3
2
3
2
4
5
6
6

GM-GS P
173-116 18
166-118 18
147-125 15
150-144 15
165-144 14
161-153 12
130-137 12
157-166 12
132-135 11
125-126 10
141-166 8
130-172 7
150-178 6
104-152 6

Próxima jornada
GS Loures-Camões, BenaventeBenfica B, V. Setúbal-Boa Hora,
Samora Correia-Vela Tavira, Torrense-Sismaria, Marienses-Alto
Moinho e Almada-Ílhavo AC.
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Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Locais demolidores
nos 20 minutos iniciais
ARTÍSTICA DE AVANCA

33

Treinador: Carlos Martingo.
Luís Silva; Victor Alvarez (1), Miguel
Baptista (4), Ricardo Mourão (8), Diogo
Oliveira (7), Vasco Santos (1) e Ricardo
Ramos (5) - sete inicial - Hélder Oliveira,
João Valente (1), Nelson (2), André Magalhães, Marco Ferreira, Victor Valente,
Carlos Santos (1), Marco Sousa (2) e
Nuno Carvalho (1).

SÃO PAIO DE OLEIROS

16

Treinador: Fernando Santos.
António Silva; Ricardo Soares (5), Mário
Lopes (2), Tiago Teixeira (3), Ivo Ferreira
(1), Nelson Nunes e Hélder Oliveira (1) sete inicial - João Filipe, Fernando Rodrigues (2), Ricardo Diogo (1), André
Campos, João Almeida (1), Luís Costa e
Miguel Borges.
Pavilhão Municipal Adelino Dias
Costa, em Avanca
Assistência: cerca
de 200 espectadores.
Árbitros: Nuno Marques
e João Correia (A.A. Aveiro).
Oficial de Mesa: Miguel Figueiredo
(Aveiro)
Ao intervalo: 19-7

Andebol
2.ª Divisão Nacional

Avelino Conceição
ESCLARECEDORCom 20 minutos demolidores, e jogados
ao mais alto nível, a equipa da
casa “cedo”arrumou a questão
quanto ao vencedor desta partida, tal foi a supremacia evidenciada sobre o seu opositor.
A atestar o domínio dos locais
está o parcial de 8-0 conseguido nesse período da primeira
parte, que lhes permitiu colocar
o resultado em 9-1.
E se este desnível inviabilizou
desde logo qualquer reacção

por parte da equipa visitante,
para a Artística de Avanca, que
apesar da juventude que impera no plantel mostrou um andebol de grande qualidade, tornou-se fácil ir acumulando golos minuto após minuto, com
a diferença no marcador ao intervalo a chegar à dúzia.
Na segunda metade, com os
técnicos a rodaram os jogadores, o jogo perdeu qualidade e
a equipa de Oleiros continua a
sentir dificuldades para contrariar a boa organização e grande
eficácia ofensiva do adversário,
que nunca deixou cair a vantagem abaixo dos dois dígitos
durante este período.
Num jogo em que se esperava um pouco mais da equipa
do concelho de Santa Maria da
Feira, a vitória da Artística de
Avanca foi esclarecedora, muito por culpa daquela entrada
fortíssima, provavelmente os
melhores minutos de todos os
encontros do campeonato até
agora disputados.
Na equipa da casa, merecem
referência as prestações de Ricardo Mourão, um “terror”para
os guarda-redes adversários;
de Ricardo Ramos, um ponta
direita com grande futuro, e do
juvenil Diogo Oliveira, que tem
vindo a surpreender de jogo
para jogo, e cada vez mais se
evidencia como uma das “pérolas” da equipa de Avanca.
Bom trabalho da dupla de arbitragem aveirense. |

Página 27

A28

Porto e Sporting enfrentam espanhois na Taça EHF
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Andebol
FC Porto e do Sporting vão ter adversários espanhóis na terceira eliminatória da Taça EHF de andebol,
o Ademar León e o Granollers, respetivamente, segundo ditou o sorteio realizado esta terça-feira em
Viena.
A equipa portuense, hexacampeã nacional e atual líder do campeonato, vai medir forças com o sexto
classificado da liga espanhola, tendo já vencido a formação de León durante a pré-temporada, por 2927.
O Sporting, vice-campeão português e quarto posicionado no campeonato desta época, vai defrontar
o segundo colocado da liga espanhola, com menos um ponto do que o líder FC Barcelona.
O FC Porto e o Sporting recebem o Ademar León e o Granollers na primeira mão, agendada para 22
ou 23 de novembro, deslocando-se depois a Espanha, a 29 ou 30 de novembro, para discutir a
qualificação para a fase de grupos da prova.
Ao contrário dos "azuis e brancos", que não necessitaram de disputar a segunda eliminatória, o
Sporting teve de ultrapassar o Sporta Hlohovec, com uma vitória por 34-24, em Odivelas, e perdido
por 33-28 na Eslováquia.
por Lusa
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ABC lidera em juniores
Em juniores, o ABC goleou o Infesta por 37-17,
naquele que foi o seu quarto triunfo consecutivo e é
um dos líderes da zona Norte, juntamente com o Águas
Santas, com 12 pontos cada. Na ronda disputada no
fim de semana, o ISMAI venceu em Gaia (21-19), o
Xico bateu o Santo Tirso (25-21), o FC Porto fez o
mesmo ao Avanca (32-28) e o Águas Santas venceu
o Alavarium (29-24).
Na classificação geral, ABC e Águas Santas lideram,
com 12 pontos cada, seguidos do Maia ISMAI (11),
Gaia (10), Xico (8), FC Porto (8), Infesta (6), Avanca
(5), Santo Tirso (4) e Alavarium (4).
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ANDEBOL: II DIVISÃO
Arsenal goleou Fermentões
O Arsenal da Devesa bateu o Fermentões por 32-18,
em encontro da sexta jornada do campeonato nacional
de andebol da segunda divisão, disputado na noite do
passado sábado, no Pavilhão Flávio Sá Leite. Com este
triunfo, o conjunto bracarense segue na quinta posição
da tabela classificativa, com 13 pontos, menos três que
os líderes, entre os quais se encontra o AC Fafe.
Os resultados da jornada:
Arsenal-Fermentões .........................................32-18
S. Mamede-Académico ....................................24-18
Boavista-FC Porto B ........................................30-28
Fafe-Gaia ..........................................................37-24
Santana-Sanjoanense .......................................15-26
Avanca-SP Oleiros ...........................................33-16
S. Bernardo-Marítimo ......................................26-28
Classificação
Avanca .................................................................. 16
AC Fafe ................................................................. 16
Marítimo................................................................ 16
FC Porto B ............................................................ 14
S. Mamede ........................................................... 14
Arsenal .................................................................. 13
S. Bernardo........................................................... 13
Boavista ................................................................ 12
Sanjoanense .......................................................... 11
Gaia ....................................................................... 10
S. Paio Oleiros...................................................... 10
Académico .............................................................. 8
Fermentões ............................................................. 8
Santana ................................................................... 7
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ANDEBOL
Fábio Antunes (ABC)
na seleção nacional
O atleta do ABC, Fábio Antunes, é um dos convocados
para a seleção nacional de andebol para os jogos de
Portugal com Hungria e Rússia, de apuramento para o
Europeu-2016. A seleção portuguesa integra o Grupo
5, juntamente com a Hungria, Rússia e Ucrânia. Os
convocados:
Guarda-redes: Hugo Figueira (Benfica), Ricardo Candeais (Sporting) e Alfredo Quintana (FC Porto).
2.ª linha: Fábio Antunes (ABC), Pedro Solha e Pedro
Portela (Sporting), Ricardo Moreira (FC Porto), José Costa
(Benfica) e Tiago Rocha (Orlen Wisla Plock, Plo).
1.ª linha: Gilberto Duarte e Nuno Roque (FC Porto),
Fábio Magalhães, Rui Silva, Pedro Spínola e Bosko
Bjelanovic (Sporting), Wilson Davyes (HBC Nantes,
Fra), Cláudio Pedroso (Benfica) e Jorge Silva (Anaitasuna, Esp).
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ANDEBOL

“COM OS PÉS BEM ASSENTES
VAMOS LUTAR PARA SUBIR”
SANDRA RAQUEL SILVA

Modicus
de
Sandim brilhou
na primeira eliminatória da Taça
de Portugal com uma vantagem de 23 – 19 sobre o
Póvoa de Lanhoso. Na
zona 1 venceram também
o FC Infesta, Gondomar
Cultural, S. Mamede e AD
Amarante.
Os jogos da 2ª eliminatória
já foram sorteados e o Modicus vai defrontar o AA
Avanca dia 23 de novembro.
Hoje arranca o campeo-

O

nato: “As expetativas são
altas, queremos ir para o
“nosso lugar”, que é a
2ª divisão. Vamos entrar
empenhados para ficarmos apurados para a fase
final (os 4 primeiros), de-

pois com os pés bem assentes no chão vamos
lutar para subir de divisão
que será o nosso objetivo.
No entanto, temos conhecimento que será um
campeonato duro, não

podemos
adormecer”,
disse o capitão Nuno
Edgar.
O Modicus de
Sandim recebe o AD Amarante, hoje pelas 15h.

Modicus arranca o campeonato com grandes expetativas
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ANDEBOL

Sassoeiros e 1.º Dezembro na frente

J

ornada dupla a do passado fim-desemana para as formações seniores
masculinas do CF Sassoeiros e GM 1.º
de Dezembro, jogos para o nacional da 3.ª
divisão e Taça de Portugal que terminaram
em vitórias para os dois ‘setes’, com o conjunto de Cascais a bater fora o CD Mafra
(24-25) e o de Oeiras a derrotar o Oriental
(24-26), em Lisboa, jogos da 2.ª jornada do
campeonato, que é comandado pelos dois
emblemas da Linha.
Na 1.ª eliminatória da Taça de Portugal,
enquanto o GM 1.º de Dezembro despachava
o Salvaterra de Magos (32-25), em Queijas, o
CF Sassoeiros saía de Alverca com uma vitória robusta (15-23) sobre a União Juventude
local, resultados que deixam as duas formações na eliminatória seguinte da segunda
competição mais importante da modalidade. Entretanto a SIM Porto Salvo iniciou o

nacional feminino da 2.ª divisão, vencendo
fora de casa a formação de Porto Alto (2732).
Próximas jornadas:
III Divisão / Masculina – CF Sassoeiros-AR
Telheiras; GM 1.º de Dezembro-GD Runa.
II Divisão / Feminina – Lagoa AC-Associação Assomada.
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BARRÔ

A última equipa
feminina de andebol
Pela 18ª vez, a última equipa feminina de andebol do Centro Cultural de Barrô (CCB) confraternizou, no sábado, em ambiente de sã camaradagem
e boa disposição. Desta vez, por motivos alheios
à organização, não se realizou o tão apetecido e
sempre esperado jogo de andebol entre as atletas
e uma equipa convidada, por motivos logísticos.
Contudo, o convívio não deixou de ser agradável,
tendo sido escolhido um restaurante da região
para o efeito.
Após o repasto, e como sempre acontece, a
comissão organizadora comunica os nomes da seguinte, tendo desta vez, sido contempladas para
organizarem o próximo convívio a Carla Leitão e a
Marlene Gaio. Antes, porém, altura para a entrega
da lembrança da praxe a todos os presentes.
Finalmente, foi lida a ata do último encontro,
elaborada pela pena da secretário do grupo, Jaquelina Santos, que de uma forma minuciosa rela-

Atletas da última equipa feminina de andebol em Barrô

tou todas as incidências do último encontro.
Registe-se a longevidade desta iniciativa, prova
de que o desporto tem também a sua componen-

te social, que neste grupo, se sobrepôs à desportiva, coisa rara nos dias que correm.
DANIEL CARDOSO
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