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Debate sobre Ética no Desporto
cativou alunos da EsproMinho
NA VIDA COMO NO DESPORTO. Alunos da EsproMinho debateram ontem a importância dos valores
da ética desportiva como ensinamentos essenciais para a cidadania, numa acção organizada pelo IPDJ.

‘Educar para a Ética no
Desporto’ é o tema da acção
de sensibilização do programa ‘Move-te por valores’
que anda a ser promovido
pelo PNED - Plano Nacional
de Ética no Desporto - do
Instituto Português da Juventude em várias escolas
e instituições da região.

ROSA SANTOS

ROSA SANTOS

Inácio Anjos lançou a temática, numa acção que contou também com as presenças de Raul Maia, Pli, Joaquim Peixoto e Aurora Cunha

Jovens alunos da Escola Profissional do Minho (EsproMinho) lotaram o auditório

EDUCAÇÃO E DESPORTO

uma escola de virtudes e valores,
que devem ser passados aos jovens já desde estas idades.
Simultaneamente, esta acção
do IPDJ que começou há dois
anos a percorrer as escolas e diversas instituições do país, visou
alertar também os jovens da Escola Profissional do Minho para
o combate contra a corrupção
desportiva, doping, racismo, xenofobia e violência, entre outros
maus exemplos, que devem ser
irradicados desde a juventude.
António Teixeira, director pedagógico da EsproMinho, destacou a importância desta actividade para os jovens alunos

| Miguel Machado |
“Chamamos de ética ao conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos
estão a olhar. O conjunto de coisas que
as pessoas fazem quando ninguém está a
olhar é carácter” - Óscar Wild.

Perante um auditório repleto de
jovens alunos da Escola Profissional do Minho, Inácio Anjos,
técnico superior do Instituto
Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e responsável pelo
programa do PNED, deu ontem
de manhã uma aula prática de
sensibilização sobre a Ética no

Desporto, ressalvando a importância, no contexto educativo,
dos valores como o respeito, responsabilidade e fair-play, junto
dos jovens, como fundamentais
para uma sociedade mais justa,
com ética, e solidária no futuro.
Acção na EsproMinho contou
ainda com as presenças de Aurora Cunha, antiga atleta olímpica,
Pli, guarda-redes de futsal do
Sp. Braga/AAUM, Joaquim Peixoto, seleccionador nacional e
do Sp. Braga de taekwondo, e
ainda Raul Maia, técnico dos juniores do ABC (andebol).
Embaixadora do PNED, Aurora Cunha encantou a plateia com

os seus conselhos e testemunhos. “É um tema importante
para a juventude. O mais importante para estes jovens é aprenderam a respeitar as regras e como embaixadora da Juventude e
Desporto, pela experiência que
tive como atleta de alta-competição, é sempre para mim um
prazer participar nestas acções
do IPDJ”, referiu.
Sob o lema ‘pais/filhos e atletas/treinadores todos jogam’, o
conjunto de reflexões e testemunhos dos convidados cativou a
atenção dos alunos da EsproMinho, para um debate interactivo
que ressalvou o desporto como

bracarenses da instituição.
“A temática ética no desporto
está inserida no nosso programa
de formação para a cidadania, e
é um tema muito importante para nós porque estamos a falar de
jovens, alguns deles desportistas, e que se ajusta na perfeição
ao nosso programa de formação
de cidadãos. Acolhemos com toda a satisfação esta actividade
do IPDJ, e além do mais é um
orgulho receber na EsproMinho
desportistas portugueses notáveis como a Aurora Cunha, que
é um exemplo de credibilidade e
conhecimento para esta juventude”, frisou António Teixeira.
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“Garci Cup” abre com
pompa e circunstância
Andebol

D.R.

Torneio Internacional

Avelino Conceição
FESTA O Pavilhão Municipal
de Estarreja foi pequeno para
o muito público que presenciou a cerimónia que marcou
o arranque de mais uma edição do Torneio Internacional
de Andebol “Garci Cup”.
Um espectáculo que teve a
animação de alguns alunos da
Escola Profissional de Aveiro e
de uma escola de dança de Estarreja, a que se seguiu o desfile
de todas as equipas participantes na competição.
O desejo para haja “bom jogos, muita competição e fairplay” foi comum aos oradores
que fizeram as honras de abertura do torneio, que teve o momento alto quando se cantou
o hino de Portugal durante a
apresentação das Selecções
Femininas do Garci Cup, cons-

Cerimónia de abertura atraiu
muitas pessoas

tituída por algumas das melhores jogadoras nacionais (a
maioria do Alavarium, bicampeão nacional) e a de Juniores
B portuguesa
O jogo, que ficou marcado
pelo equilíbrio e que terminou
com a vitória (23-22, com 1212 ao intervalo) da formação
júnior nacional liderada por
Sandra Fernandes, fechou, assim, o primeiro dia do torneio,
que vai decorrer até domingo,
englobando mais de três centenas de encontros dos mais
variados escalões. |
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Andebol

CCRAM Campeão Nacional em Juvenis

A Fase Final do Campeonato
Nacional de Andebol da 2.ª Divisão
no escalão de juvenis terminou.
O último jogo realizado no
domingo, 15 de Junho, no
CCRAM, entre a equipa do Clube
Cultural e Recreativo Alto do
Moinho e o Benfica B decidia quem
seria o campeão. Ambas as equipas
contavam por vitórias os jogos
até então realizados. Adivinhavase um jogo muito competitivo e
equilibrado.
Com uma magnífica moldura humana
nas bancadas, a equipa da casa niciou o
jogo com muita determinação e cedo
se colocou na dianteira do marcador.

A pouco e pouco foi dilatando
a diferença e ao intervalo já
ganhava por 11-5.
O resultado final acabou por
ser mais desnivelado do que
se previa, mas que apenas
surpreende quem não viu
o jogo. 27-12 traduz bem
a superioridade em todo o
campo, tanto na defesa como
no ataque.
A equipa funcionou como
um todo. Nenhum jogador
sobressaiu
ao
coletivo.
E a prova é que os 27 golos
marcados foram distribuídos por
10 jogadores, tendo Daniel Rego
marcado 6 golos, que beneficiou
por ser o marcador de serviço dos
livres de 7 metros, função em que
se revelou exímio já que marcou
nas três oportunidades de que
dispôs.
No final todos estavam rendidos.
Até a massa associativa do Benfica,
que acorreu em grande número,
reconheceu a superioridade da
equipa do CCRAM.
Fonte: CCRAM
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