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ANDEBOL: TORNEIO DO QATAR

Portugal venceu Bósnia
Portugal derrotou ontem a Bósnia-Herzegovina, por 

26-22, na segunda jornada do torneio de andebol do 
Qatar, que se está a disputar em Doha, com a parti-
cipação daquelas duas seleções e a do país anfitrião.

Ao intervalo, Portugal ganhava por 14-8, controlando 
sempre o jogo. António Areia, com seis golos, foi o 
melhor marcador de Portugal. Jorge Silva apontou 
cinco golos e Gilberto Duarte quatro.
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MATEUS ROCHA, COORDENADOR DESPORTIVO DO DI

Nem todos podem 
estar na Primeira Divisão 

NO PATAMAR MERAMENTE COMPETITIVO, 
O QUE É QUE PODEMOS ESPERAR DO DES-
PORTO AÇORIANO NO CORRENTE ANO?
Acima de tudo, a continuidade do trabalho 
desenvolvido ao longo dos últimos anos, 
em que a adaptação a uma nova realidade 
financeira condicionou alguns projetos. Os 
inevitáveis cortes nos apoios oficiais – go-
vernamentais e autárquicos –, para além 
dos privados, obrigaram muitos clubes a 
rever objetivos, o que, como é natural, se 
refletiu na performance competitiva das 
equipas. 
Diria mesmo que, em termos de topo, e 
no que concerne aos desportos coletivos, 
a equipa de voleibol da Fonte do Bastardo 
é a única que verdadeiramente conseguiu 
manter – ou até elevar – o seu nível compe-
titivo. Neste contexto, uma palavra especial 
para o ténis de mesa do Juncal (campeão 
nacional feminino) e do Toledos (campeão 
nacional masculino). 
Quanto ao resto, o desinvestimento é no-
tório, sendo exemplo o Ribeirense (voleibol 
feminino) – quiçá o caso mais evidente –, 
Candelária (hóquei em patins), Sporting da 
Horta (andebol), Santa Clara (futebol) e as 
equipas açorianas que militam nos campe-
onatos nacionais de basquetebol.  

EM FACE DO QUADRO ATUAL, A FORMAÇÃO 

É CADA VEZ MAIS A ÚNICA SAÍDA?
Não digo a única, mas pelo menos a mais 
viável e aquela que mais se enquadra com a 
nossa realidade. Aliás, é preciso ter a noção 
de que nem todos os clubes podem andar 
nos patamares superiores. Cada um tem 
um papel importante na promoção da prá-
tica desportiva na comunidade em que está 
inserido e, consequentemente, no contexto 
regional. 
Felizmente, são vários os clubes que apos-
tam na formação de um modo sustentado 
e que ocupam funções proeminentes no 
desporto açoriano – isto sem andar nos 
escalões de topo e a discutir títulos nacio-
nais. E, claro, não são menos dignos do que 
aqueles que reúnem condições para com-
petir em escalões superiores.

É PREVISÍVEL UM CRESCIMENTO DE PRO-
TAGONISMO NOS CHAMADOS DESPORTOS 
INDIVIDUAIS?
Desde sempre que o desporto individual 
açoriano tem alcançado resultados de re-
levo no panorama nacional e, aqui e ali, 
internacional. No entanto, é um facto que 
esta tendência cresceu nos últimos tempos, 
o que, com certeza, reflete a qualidade dos 
atletas, a competência dos treinadores, a 
visão dos dirigentes e a disponibilidade de 
quem tem a responsabilidade de criar con-

dições para que o sucesso não seja uma 
simples miragem. A ação dos pais é tam-
bém determinante. Somos, por natureza, 
uma região formadora e, em larga escala, 
o caminho passa por aí. Muita coisa estará 
ainda por fazer, mas é legítimo reconhecer 
que, nesta matéria, temos dado passos em 
frente. 

ATENDENDO ÀS ESPECIFICIDADES 
PRÓPRIAS DO ARQUIPÉLAGO, OS APOIOS 
GOVERNAMENTAIS – SOBRETUDO OS 
ATRIBUÍDOS PELA SECRETARIA REGIONAL 
DO TURISMO E TRANSPORTES – VÃO 
CONTINUAR A CONDICIONAR A POLÍTICA 
DESPORTIVA REGIONAL?
Levando em linha de conta a nossa reali-
dade, é algo que me parece inevitável. Há, 
contudo, uma clara mudança de paradigma 
na política governativa quando o tema é 
apoiar eventos que representam promoção 
exterior dos Açores. A nova conjuntura terá 
levado o executivo a rever determinadas 
posições, o que, porventura, não agradará 
àqueles que – quanto a mim sem razão 
– querem que seja este a “colocar” e a 
“manter” equipas nos principais escalões. O 
tempo das “vacas gordas” acabou, o que, 
paradoxalmente, em determinados aspetos, 
até pode significar uma lufada de ar fresco, 
alicerçada no rigor e na transparência.  
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FUTEBOL:
Taça de Portugal (quartos de final): Sporting
- Famalicão (21:00) no Estádio Alvalade XXI
e Braga - Belenenses (19:00) no Estádio AXA.
Treino do Marítimo às 10.00 em Santo Antó-
nio (porta fechada), seguido de conferência
de imprensa.
Treino do Nacional às 10:00 (porta fechada),
seguido de conferência de imprensa (12:00).

TÉNIS DE MESA
Marcos Freitas pode ser hoje eleito “Melhor

Jogador do Mundo de 2014” numa cerimó-
nia a ter lugar no Dubai.

PORTUGAL VENCEU BÓSNIA 
NO TORNEIO DO QATAR
A Seleção Nacional de andebol venceu, esta
terça-feira, a sua congénere da Bósnia Her-
zegovina, por 26-22, em partida da se-
gunda jornada do Torneio Internacional do
Qatar. Depois da derrota na véspera diante
dos anfitriões, os comandados de Rolando
Freitas realizaram primeira parte de bom

nível, chegando ao intervalo a vencer por
14-8. A Bósnia ainda encurtou a diferença
na segunda parte, mas Portugal segurou
sempre a dianteira do marcador, somando
assim a primeira vitória na prova. António
Areia, com seis golos, foi o melhor marca-
dor português.

BRUNO MONIZ VENCEU XIII
GRANDE PRÉMIO DOS REIS
O XIII Grande Prémio dos Rei foi or-
ganizado pela Junta de Freguesia da

Camacha e não pela Casa do Povo
local, como erradamente escrevemos. 
A vitória na prova coube a Bruno
Moniz atleta da ADRAP. Nos femini-
nos, o triunfo acabou por sorrir a Da-
niela Sousa. Refira-se que a Casa do
Povo da Camacha, nomeadamente a
Secção Desportiva dessa instituição,
“apadrinhou” esta prova. 
Pelo erro o JORNAL DA MADEIRA
pede aos lesados as suas mais sin-
ceras desculpas.A

G
E
N
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A
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O Madeira SAD venceu ontem o dérbi madeirense que en-
cerrou a 12.ª jornada do Campeonato “Multicare” da 1.ª Divisão
Feminina. Numa partida quase sempre muito equilibrada, venceu
o conjunto que melhor interpretou a partida sendo que, a SAD
acabou mesmo assumir o favoritismo na partida, tendo em conta
o andebol praticado e a qualidade das suas jogadoras que aca-
bou por vir ao de cima. Numa partida intensa a todos os níveis,
com o resultado imprevisível até final, a SAD acabou por resol-
ver o jogo apenas nos minutos finais do encontro, já que o Sports
Madeira foi para o intervalo a vencer com uma vantagem de
quatro golos. Na segunda parte, a SAD recuperou e ambos os
conjuntos estiveram empatados a 19-19, mas nos minutos finais
as forasteiras confirmaram o favoritismo e venceram por 25-27.
A vitória acabou por garantir a ascensão à 2.ª posição da tabela

classificativa com um total de 32 pontos.

SAD vence dérbiJM
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Andebol

Portugal vence Bósnia

no torneio do Catar

A seleção portuguesa de andebol
derrotou a Bósnia-Herzegovina, por
26-22, na segunda ronda do torneio
de andebol do Catar, a disputar em
Doha, com a participação daquelas
duas seleções e a do país anfitrião.
Na primeira ronda, Portugal perdeu
por 25-22, diante do Catar. A classifi-
cação final será definida depois
de Bósnia e Catar se defrontarem.
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A12Portugal vence Bósnia no Torneio do Qatar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-01-2015

Meio: Modalidades Online Autores: Anabela Macedo

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a2ac166b

 
6 Janeiro, 2015
 
 A seleção nacional de andebol venceu a congénere da Bósnia, por 26-22, em jogo referente ao
Torneio Internacional do Qatar.
 
 Depois de perder na estreia, frente à equipa anfitriã, por 25-22, a seleção de Rolando Freitas
conseguiu, no segundo dia, somar a primeira vitória.
 
 Ao intervalo, Portugal já vencia por 14-8, após uma excelente primeira parte, e no segundo tempo, a
formação lusa conseguiu manter-se na frente do marcador.
 
 O jovem ponta direita do Benfica, António Areia, com seis golos, foi o melhor marcador português.
Jorge Silva, com cinco golos, e Gilberto Duarte, com quatro, também estiveram em destaque.
 
 Rolando Freitas, no final do encontro, mostrou-se satisfeito com a prestação da equipa, como
declarou à Federação de Andebol de Portugal: "Fizemos uma boa primeira parte. Defendemos muito
bem e em termos ofensivos também estivemos bem, melhorando ao longo de todo o primeiro tempo.
Na segunda parte continuámos a controlar o jogo, embora tivéssemos baixado ligeiramente a
consistência defensiva, em consequência da longa viagem, do jogo do dia anterior e da pressão que se
esperaria de uma Seleção como a Bósnia, nas vésperas do Campeonato do Mundo".
 
Anabela Macedo
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A15Portugal vence Bósnia no Torneio do Qatar (26-22)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-01-2015

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=78a6650f

 
A Seleção Nacional de andebol venceu, esta terça-feira, a sua congénere da Bósnia Herzegovina, por
26-22, em partida da segunda jornada do Torneio Internacional do Qatar.
 
 Depois da derrota na véspera diante dos anfitriões, os comandados de Rolando Freitas realizaram
primeira parte de bom nível, chegando ao intervalo a vencer por 14-8.
 
 A Bósnia ainda encurtou a diferença na segunda parte, mas Portugal segurou sempre a dianteira do
marcador, somando assim a primeira vitória na prova.
 
 António Areia, com seis golos, foi o melhor marcador português.
 
 06-01-2015
 
Redação
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Feminino
Didáxis só com
vitórias no 
fim-de-semana
O passado fim-de-semana foi positivo
para as equipas juvenis e seniores de
andebol da Didáxis. No sábado, as juve-
nis deslocaram-se a Braga para defron-
tar o ABC/ Manabola e venceram por
31-10 .  Em seniores, a Didáxis recebeu
o Infesta e venceu por 24-20.  Mesmo
desfalcada de Filipa Gonçalves e Cris-
tiana Ribeiro, a equipa orientada por Artur Fernandes esteve na frente do
marcador quase todo o jogo mas o equilíbro foi sempre a nota dominan-
te.  A atleta juvenil Filipa Gonçalves esteve ao serviço da selecção nacio-
nal de juniores B no Torneio Kakygaia, realizado na cidade de Gaia.

§andebol

DR

Andebol feminino em destaque
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RESULTADOS

1.ª Divisão Nacional
Seniores Femininos

12.ª jornada 
CS Madeira-Madeira SAD            Hoje
Alpendorada-Juve Lis                    27-29
Alcanena-Passos Manuel           35-23
Maiastars-Colégio Gaia               21-27
Alavarium-CA Leça                          25-16
Col. João Barros-Juv. Mar          30-15
Classificação

J V E D GM-GS      P

Col. João Barros 12   11   0    1  315-250  34

Alavarium                12     9     1    2  351-269  31

Madeira SAD        11     9     0    2  300-235  29

Alcanena                   12     8     0    4  386-312  28

Colégio Gaia          12     7     1    4  314-297  27

Maiastars                 12     5     1    6  268-269  23

CS Madeira             11     5     1    5  294-289  22

Juve Lis                       12     4     1    7  267-320  21

Alpendorada         12     3     2    7  308-345  20

CA Leça                      12     3     0    9  269-343  18

Passos Manuel    12     2     0  10287-351  16

Juventude Mar   12     1     1  10238-317  15

Próxima jornada (17/01)
Juventude Mar-Madeira SAD, CA
Leça-Juve Lis, Alcanena-Col. Gaia,
Col. João Barros-CS Madeira, Alpen-
dorada-Alvarium e Passos Manuel-
Maiastars.

Superioridade aveirense
claramente confirmada
Vitória As bicampeãs nacionais não sentiram problemas de maior para se imporem
ao CA Leça, num jogo em que Mónica Soares e Isabel Góis estiveram em destaque

ALAVARIUM                                  25

Treinador: Carlos Neiva.
Andreia Madaíl, Mariana Lopes (4), Vi-
viana Rebelo (2), Ana Neves (1), Soraia
Domingues (3), Filipa Fontes (4) e
Mónica Soares (8) – sete inicial – Isabel
Góis, Joana Ferreira, Lisa Antunes, Sara
Sousa, Ana Almeida, Inês Branco, Carla
Dias (1), Ana Moreira (1) e Brynhildur
Eddudottir (1). 

CA LEÇA                                            16

Treinador: Vasco Ramos.
Vera Monteiro, Ana Carneiro (1), Ana
Fernandes (3), Daniela Mendes (8),
Nádia Lemos, Filipa Ventura (1) e Vera
Monteiro (2) – sete inicial – Bárbara
Ferreira, Mariana Monteiro, Andreia
Cibrão (1), Catarina Oliveira, Sara
Amorim, Rita Machado, Marta
Azevedo, Catarina Almeida, Sofia
Craveiro e Joana Santos. 

Pavilhão Alavarium, em Aveiro.
Dupla arbitragem: André Andrade e
Telmo Neves.
Ao intervalo: 14-7.

Alexandre Silva

O Alavarium/Love Tiles ga-
nhou, por 25-16, e cumpriu a
sua missão na recepção ao CA
Leça, num jogo a contar para
a 12.ª jornada do campeonato
nacional da 1.ª Divisão Femi-
nina. A superioridade da equi -
pa de Carlos Neiva nunca es-
teve em causa, mesmo tendo
em conta que o adversário, co-
nhecedor da valia das atletas
da casa, tenha feito, desde o
primeiro minuto, marcação di-
recta a Mariana Lopes.

Só que o Alavarium é, feliz-
mente para as bicampeãs na-
cionais, mais do que apenas
Mariana Lopes e conseguiu,
por isso, contornar uma difi-
culdade que se torna habitual
e, gradualmente, foi superiori-
zando-se ao Leça.

As nortenhas viveram prin-
cipalmente da qualidade e cria-
tividade de Daniela Mendes
para, pelo menos na primeira
parte, ir equilibrando o mar-
cador.

Só que na rotação do sete ini-
cial, Carlos Neiva tinha a
guarda-redes Isabel Góis no
banco e a entrada da madei-
rense foi, claramente, o ponto

totalmente a diferença entre as
duas equipas. 

No Alavarium, Mónica Soa-
res destacou-se ao marcar oito
golos, assim como Isabel Góis
na baliza. |

de viragem do jogo, já que, nos
últimos dez minutos, a forma-
ção aveirense não permitiu
qualquer remate vitorioso ao
Leça e dilatou o resultado para
o 14-7 com que se chegou ao
intervalo.

Jogo perde qualidade
nos segundos 30 minutos

A segunda parte foi menos
bem jogada pelas duas equi-
pas, que, com o resultado pra-
ticamente feito, jogaram mais
com o coração do que com or-
ganização. O resultado foi au-
mentando e só nos últimos mi-
nutos é que a equipa da casa
baixou a pressão e permitiu
que o Leça se aproximasse
para um 25-16, que não reflecteMónica Soares esteve em plano de evidência na finalização

PAULO RAMOS

Andebol
1.ª Divisão Feminina
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Portugal entrou a perder
ANDEBOL: TORNEIO DO QATAR

 A seleção portuguesa 
de andebol entrou ontem 
a perder no Torneio Inter-
nacional do Qatar, ao ser 
derrotado pela equipa an-
fitriã, por 25-22, num en-
contro em que Pedro Por-
tela foi o melhor marca-
dor luso.

Ao intervalo, Portugal já 
perdia por 13-6, mas foi in-
capaz de anular a diferen-
ça, limitando-se a reduzi-
-la, numa partida em que 
Pedro Portela marcou qua-
tro golos.

Bruno Moreira, Pedro 
Solha, Fábio Magalhães e 
Wylson Davies marcaram 
três golos cada, enquanto 
no Qatar o melhor mar-
cador foi Rafael da Cos-
ta, de origem cubana, com 
sete pontos.

Hoje, Portugal defronta 

a Bósnia-Herzegovina, às 
19h00 locais (menos três 
em Lisboa).

Sub-21:
Portugal joga hoje
em Guimarães

A seleção de sub-21 rea-
liza hoje, pelas 18h00, no 
pavilhão do Xico, em Gui-
marães, um particular com 
a sua congénere de Israel, 
dando assim para dar iní-
cio ao estágio que ante-
cede a qualificação para 
o campeonato do mundo 
Brasil 2015.

Didáxis:
Filipa Gonçalves
na seleção nacional

A atleta juvenil da Didá-
xis, Filipa Gonçalves, es-
teve ao serviço da seleção 
nacional de juniores B no 

Torneio Kakygaia, realiza-
do na cidade de Gaia. 

Filipa Gonçalves tem 
sido chamada aos traba-
lhos da seleção nacional, 
dando desta forma, expres-
são ao trabalho desenvolvi-
do pela Didáxis na forma-

ção de atletas de andebol. 
Apenas de lamentar a le-

são que sofreu ao serviço 
de Portugal que a impe-
diu de disputar os jogos, e 
a impossibilitará de dar o 
seu contributo à equipa nas 
próximas duas semanas.

Filipa Gonçalves
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A20Postugal vence a Bósnia - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-01-2015

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bdcea154

 
Seleção portuguesa de andebol derrotou a Bósnia-Herzegovina por 26-22, na segunda jornada do
torneio do Catar.
 
 Portugal derrotou a Bósnia-Herzegovina, por 26-22, na segunda jornada do torneio de andebol do
Catar, que se está a disputar em Doha, com a participação daquelas duas seleções e a do país
anfitrião.
 
 Uma derrota dos lusos na primeira jornada ante o Catar, segunda-feira, por 25-22, leva a que a
classificação final só fique estabelecida após o jogo entre Catar e Bósnia-Herzegovina.
 
 Ao intervalo, Portugal ganhava por 14-8, controlando sempre o jogo. António Areia, com seis golos,
foi o melhor marcador de Portugal. Jorge Silva apontou cinco golos e Gilberto Duarte quatro. Dejan
Malinvic, também com seis golos, foi o melhor do lado bósnio.
 
 Os pupilos de Rolando Freitas não jogam quarta-feira, último dia do torneio, voltando a defrontar a
Bósnia-Herzegovina na quinta-feira, mas agora em jogo-treino, sem contar para o torneio.
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A21Portugal bate Bósnia em Doha (26-22)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-01-2015

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=199ad797

 
SEGUNDA JORNADA EM TORNEIO DO QATAR
Portugal derrotou esta terça-feira a Bósnia-Herzegovina, por 26-22, na segunda jornada do torneio de
andebol do Qatar, que se está a disputar em Doha, com a participação daquelas duas seleções e a do
país anfitrião. Uma derrota dos lusos na primeira jornada ante o Qatar, segunda-feira, por 25-22, leva
a que a classificação final só fique estabelecida após o jogo entre Qatar e Bósnia-Herzegovina.
Ao intervalo, Portugal ganhava por 14-8, controlando sempre o jogo. António Areia, com seis golos, foi
hoje o melhor marcador de Portugal. Jorge Silva apontou cinco golos e Gilberto Duarte quatro. Dejan
Malinvic, também com seis golos, foi o melhor do lado bósnio. Os pupilos de Rolando Freitas não
jogam quarta-feira, último dia do torneio, voltando a defrontar a Bósnia-Herzegovina na quinta-feira,
mas agora em jogo-treino, sem contar para o torneio.
 
 
 , 6 janeiro de 201519:57
 
LUSA Carlos Barroso
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A22Portugal vence Bósnia no torneio do Qatar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-01-2015

Meio: RTP Online Autores: Carlos Barros

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4561b42e

 
06 Jan, 2015, 20:31
 
 Portugal derrotou esta terça-feira a Bósnia-Herzegovina, por 26-22, na segunda jornada do torneio de
andebol do Qatar, que se está a disputar em Doha, com a participação daquelas duas seleções e a do
país anfitrião.
 
 Uma derrota dos lusos na primeira jornada ante o Qatar, segunda-feira, por 25-22, leva a que a
classificação final só fique estabelecida após o jogo entre Qatar e Bósnia-Herzegovina.
 
 Ao intervalo, Portugal ganhava por 14-8, controlando sempre o jogo.
 
 António Areia, com seis golos, foi hoje o melhor marcador de Portugal. Jorge Silva apontou cinco
golos e Gilberto Duarte quatro. Dejan Malinvic, também com seis golos, foi o melhor do lado bósnio.
 
 Os pupilos de Rolando Freitas não jogam quarta-feira, último dia do torneio, voltando a defrontar a
Bósnia-Herzegovina na quinta-feira, mas agora em jogo-treino, sem contar para o torneio.
 
Carlos Barros
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A23Portugal bate Bósnia no torneio do Qatar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-01-2015

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3451713b

 
O selecionador Rolando Freitas conseguiu guiar a equipa ao primeiro triunfo
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 Portugal derrotou hoje a Bósnia-Herzegovina, por 26-22, na segunda jornada do torneio de andebol
do Qatar, que se está a disputar em Doha, com a participação daquelas duas seleções e a do país
anfitrião.
 
 Uma derrota dos lusos na primeira jornada ante o Qatar, segunda-feira, por 25-22, leva a que a
classificação final só fique estabelecida após o jogo entre Qatar e Bósnia-Herzegovina.
 
 Ao intervalo, Portugal ganhava por 14-8, controlando sempre o jogo.
 
 António Areia, com seis golos, foi hoje o melhor marcador de Portugal. Jorge Silva apontou cinco
golos e Gilberto Duarte quatro. Dejan Malinvic, também com seis golos, foi o melhor do lado bósnio.
 
 Os pupilos de Rolando Freitas não jogam quarta-feira, último dia do torneio, voltando a defrontar a
Bósnia-Herzegovina na quinta-feira, mas agora em jogo-treino, sem contar para o torneio.
 
 06-01-2015 19:46A equipa comandada por Rolando Freitas beneficiou da inspiração de António Areia,
que anotou seis golos.
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Personalidade do ano
Nuno Crato. Ficou demonstrado
que as suas críticas ao sistema
educativo eram infundadas, que
apesar da retórica da autonomia
acentuou a centralização e toda a
sua áurea distintiva era, afinal,
um mito de pés de barro. Hoje é
consensual que é o pior ministro
da Educação das últimas décadas
e que contribuiu,
desgraçadamente, para a
regressão educativa o País.

Pedro Biscaia, 
director da Escola Secundária
Afonso Lopes Vieira

Acontecimento do ano
Processo de construção do
Projecto Educativo Municipal de
Leiria. O concelho resistiu à onda
descaracterizadora dos mega-
-agrupamentos sendo possível
congregar energias e ideias para
projectar um instrumento
estratégico de optimização
humanizada de meios e de
qualificação de recursos. O
futuro próximo dirá se Leiria,
neste domínio, poderá ser um
exemplo a nível nacional. É justo
destacar o papel catalisador da
actual vereadora da Educação da
Câmara de Leiria e do anterior
titular neste combate pela
qualidade.

Personalidade do ano
O Papa Francisco. É preciso ter
muita coragem, para além de
enorme inteligência e sensatez,
para proferir as palavras que
proferiu no discurso que escolhi
para facto do ano. O Papa
Francisco não se limita a cumprir
o mandato para que foi
eleito/escolhido, antes optando
por colocar, e de que maneira, o
dedo em tantas e tantas feridas
que, se não tratadas a tempo,
gangrenam e podem conduzir ao
apagar da própria existência do
seu portador. Ter poder e exercê-
-lo desta forma é o exemplo que
todos os que têm algum
deveriam seguir. Infelizmente, é
impressionante a capacidade que
tantos de nós têm de exercer de
forma zelosa e diligente os seus
pequenos poderes, complicando
o que seria, aparentemente, tão
fácil…

Acontecimento do ano
O discurso natalício do Papa
Francisco, no Vaticano, dirigido à
Cúria Romana. Que bom seria
que todos fossemos capazes de
perceber que aquele discurso é
para todos nós, especialmente
para aqueles que têm a seu cargo
a responsabilidade de tomar
decisões que afectam a vida de
muita gente. Não raras vezes,
estamos de tal modo fechados no
nosso mundo que nos falta o
discernimento para nos abrirmos
ao outro, principalmente se o seu
poder nos parece irrelevante.
Neste mundo, há que reconhecer
a importância de cada um e de
todos e relativizar a nossa
própria importância. Lembremo-
-nos de que há 130 anos nenhum
de nós andava por aqui, e daqui a
outros 130…

Personalidade do ano
Jorge Paiva. Comemorou este
ano 80 anos e é uma pessoa com
um percurso extraordinário na
implantação de valores de
conservação da natureza e
biodiversidade, especialmente
junto das camadas mais jovens.

Acontecimento do ano
Destruição da Amazónia. É o
facto mais relevante não só deste
ano, como também dos
anteriores, a destruição da
floresta amazónica, o pulmão do
planeta. É a maior floresta do
planeta e tem vindo a ser
destruída de forma massiva.
Além disso, é um dos locais do
mundo com maior
biodiversidade, que está a
desaparecer sem ainda a

Personalidade do ano
Professor Filipe Duarte Santos.
É um investigador de topo nas
alterações climáticas. Está no
painel de referência que
acompanha as alterações
climáticas a nível mundial. Na
medida da importância do
problema e da responsabilidade
que tem, é um orgulho para o
país. Além disso, foi convidado
pelo governo português para
coordenar a equipa que gere a
problemática da orla costeira
portuguesa na questão das
alterações climáticas. Além da
questão da visão que ele tem
enquanto investigador e
membro do painel
internacional, tem ainda a
responsabilidade de coordenar e
gerir a adaptação da orla
costeira, portanto faz todo o
sentido elegê-lo como figura do
ano na área do ambiente.

Acontecimento do ano
Conferência das Nações Unidas
para as alterações climáticas.
Este painel intergovernamental
não é abonatório para a acção
humana em relação ao planeta.
Sobre esta conferência merece
destaque terem estados
presentes 190 países a debater
um problema climático. Não
tendo chegado a conclusões
definitivas, permitiu uma revisão
do Protocolo de Quioto e marcar
uma reunião em que se pretende
estabelecer metas a atingir para
resolver este problema, que é de
todos nós. A verdade é que,
infelizmente, os impactos das
alterações climáticas não
esperam por decisões de países
nenhuns.

Acontecimento do ano
Difícil arranque do ano lectivo.
Esta questão, derivada do atraso
na colocação dos docentes,
prejudicou o funcionamento das
escolas. Já não estávamos
habituados a ter um arranque tão
em cima dos timings. Este
processo só se resolveu quando
passou para a tutela das escolas,
passado um mês do que era
suposto. Não teve um impacto
nada positivo para a educação e
espero que não aconteça
novamente no próximo ano
lectivo. 

Personalidade do ano
António da Nóvoa. É um homem
com uma lucidez muito grande,
sobre a importância da escola
pública e do relevo da educação
no crescimento do País e na
valorização cultural. Foi um dos
responsáveis pela agregação das
universidades Clássica e Técnica,
contribuindo para a criação da
maior instituição de ensino
superior do País. Pela sua
capacidade de pensar e partilhar
as reflexões que faz em prole da
educação, penso que é uma
figura digna de destaque.

Cesário Silva, 
director da Escola Secundária
Calazans Duarte

Rui Matos,
director da Escola Superior de
Educação e Ciências Sociais

Sofia Reboleira,
bióloga

Mário Oliveira,
presidente da OIKOS

Retrospectiva
Educação Ambiente

DR

JACINTO SILVA DURO

RICARDO GRAÇA

Página 24



  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 19,17 x 26,77 cm²

  Corte: 2 de 7ID: 57331396 31-12-2014

Personalidade do ano
Relativamente à entidade que
mais se distinguiu no âmbito do
Ambiente (em 2014) e
considerando apenas a minha
área científica (geomorfologia
litoral), sem desprimor para as
outras áreas, elejo o Grupo de
Trabalho do Litoral (GTL),
coordenado pelo professor
Filipe Duarte Santos. 

Acontecimento do ano
Novas soluções para evitar a erosão
da orla costeira. Esta equipa [GTL]
considerou que as designadas
obras pesadas de engenharia cos-
teira (molhes, paredões e espo-
rões), em vez de serem uma solu-
ção, são um problema. Privile-
giando a alimentação artificial de
areia como forma de minimizar a
erosão costeira que afecta mais
de 50% do litoral de Portugal Con-
tinental e 100% do litoral da Região
de Leiria. Espero que as câmaras
municipais com jurisdição no lito-
ral, que também têm uma palavra
na elaboração do relatório final, te-
nham uma visão científica e global
e não vejam apenas o troço costeiro
do seu concelho ou de uma cidade
nele integrado. A Câmara da Fi-
gueira da Foz, que tem profundo
conhecimento de que as várias
centenas de milhares de metros cú-
bicos de areia que se acumulam
por ano na praia da Figueira têm
reflexos negativos nas praias a sul
até à Nazaré, agitou-se quando o
GTL referiu que parte dessa areia
iria servir para alimentar as praias
a sul. Solução que tenho vindo a
preconizar há vários anos.

Personalidade do ano
Pela positiva terei de eleger o
Centro Clínico da Fundação
Champalimaud, hoje na
vanguarda do tratamento do
cancro, e em especial nos
tratamentos de radioterapia.
Quando o Estado condena à
morte a investigação científica, e
entrega os nossos melhores
cérebros ao estrangeiro, a
Fundação liderada por Leonor
Beleza junta, num Centro de
Investigação, 190 investigadores,
de 32 nacionalidades, e oferece-
-lhes as melhores condições para
a sua criação científica. Com os
resultados que estão à vista: o
que de melhor hoje se faz no
mundo, no tratamento do
cancro, é feito em Lisboa! 

Clarisse Louro, 
professora da Escola Superior de
Saúde de Leiria

Acontecimento do ano
Pela negativa, elegeria o surto de
legionella que assustou o país no
passado mês de Novembro. Não
tanto pelas consequências, mas
mais pelas causas. Não tanto pelo
número de mortes, de resto
ainda por apurar, nem pela
capacidade de resposta dos
serviços de saúde. Mas pelo que
veio a perceber-se que esteve na
sua origem. Por ter deixado a nu
um Estado que virou costas às
suas obrigações de defesa do
interesse comum, que, por ser
permissivo a interesses,
desregulamenta. Que, porque
corta nas funções básicas, deixa
que a lei da selva impere. Que,
porque é incompetente, não
percebe que a saúde pública é
transversal a todas as funções
que deveria assegurar!

Personalidade do ano
O bastonário da Ordem dos
Médicos, Prof. José Manuel Silva,
pela sua independência e
coragem na defesa da qualidade
do ensino e do exercício da
medicina em prol dos cidadãos.
Em particular, neste 2.º
mandato, soube questionar as
medidas restritivas decorrentes
da conjuntura imposta, mas
também assumir compromissos
com o Ministério da Saúde na
defesa daquele que é um dos
serviço nacional de saúde com
melhores indicadores e
resultados do mundo civilizado.

Acontecimento do ano
A afirmação do Hospital de
Leiria, ou melhor, do Centro
Hospitalar de Leiria, abrangendo
Leiria Pombal e Alcobaça, como
referência regional e até nacional
no contexto das Unidades
Hospitalares do País, sendo hoje
já uma referência nacional em
várias especialidades.

José Nunes André, 
geógrafo

Manuel Carvalho, 
director da Unidade de Saúde
Familiar Santiago, em Leiria

Personalidade do ano
O cineasta Manoel de Oliveira.
Pelos seus 106 anos de sapiência,
criatividade e sentido de humor
absolutamente sublimes. Uma
fonte de inspiração e de saúde
mental. 

Acontecimento do ano
A divulgação do relatório
Portugal – Saúde Mental em
números 2014. Ficamos com a
ideia de que existe um acesso
satisfatório aos serviços de
psicologia no SNS, quando na
realidade é o contrário. É
importante afirmar que há falta
de psicólogos no SNS, bem como
noutros contextos fundamentais,
como escolas e serviços
prisionais. É urgente a mudança
deste paradigma. Se nada
continuar a ser feito, o risco é o
crescente aumento dos
problemas de saúde mental no
nosso país. A intervenção
psicológica não é um gasto para o
SNS, mas sim um investimento. 

Patrícia António, 
psicóloga clínica

Saúde

RICARDO GRAÇA
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Personalidade do ano
A ministra Assunção Cristas pelo
que conseguiu na área da
agricultura e das pescas. Nos
últimos anos, Portugal
aumentou a sua quota de pesca
em 40% (18% só este ano). Ao
nível da execução do Proder
[Programa de Desenvolvimento
Rural) Portugal está entre os
países com maior taxa de
execução. 

Manuel Isaac, 
deputado do CDS-PP na
Assembleia da República

Acontecimento do ano
A saída da troika. Os efeitos
ainda não chegaram ao bolso dos
portugueses, mas o País
recuperou algum espaço de
manobra.

Personalidade do ano
Ricardo Salgado. O 'dono disto
tudo', como ele era tratado e
conhecido, fez passar a ideia que
estava tudo bem e, de um dia
para o outro, soubemos do
buraco enorme que existia. Um
homem que liderava uma
família, conseguiu que Portugal
acreditasse numa mentira. É a
queda abrupta de um clã que era
tido como sério e rigoroso.

Acontecimento do ano
A abertura do ano judicial e do
ano escolar. Tanto num caso
como no outro, ainda não estão
resolvidos. Ainda hoje não há
todos os professores necessários
nas escolas. Esta situação foi
responsável pelo desemprego de
milhares de jovens. E os caso do
Citius, em que os ministros não
se responsabilizaram. E claro, a
ambos os casos diz respeito, o
encerramento compulsivo que o
Governo faz nestas duas áreas,
de escolas e tribunais.
Encerraram-se escolas que
tinham sido renovadas há pouco
tempo. Neste Governo não existe
planeamento, as coisas são feitas
em cima do joelho. Penso que
existe uma falha grave na
responsabilização política.

Personalidade do ano
Paula Teixeira da Cruz. Penso
que a ministra da Justiça se
destacou pela negativa. Não
soube ver e assumir as
consequências do que fez. Não
reconheceu que às vezes é
necessário recuar e devia ter
ouvido as queixas dos advogados
e juízes, relativamente ao mapa
judiciário. Em vez disso, limitou-
-se a manter a mesma postura.

Personalidade do ano
Paulo Portas, vice-primeiro-
-ministro. Penso que se destacou
muito negativamente na questão
do arquivamento do processo
dos submarinos. Paulo Portas foi
absolvido devido à prescrição do
processo e às manobras da
investigação judicial, mas
completamente queimado a nível
político. Nos outros países vimos
consequências bem mais severas
para os envolvidos nesta questão
dos submarinos.

Acontecimento do ano
Detenção e prisão preventiva de
José Sócrates. Foi o caso mais
relevante na Justiça portuguesa
este ano. Transformou-se num
caso mediático, o que prejudicou
gravemente a Justiça. A questão
dos magistrados e a fuga de
informação, deixaram a Justiça
mal representada.

Acontecimento do ano
Foram três anos muito difíceis
para todos os portugueses, mas
conseguimos “livrar-nos” da
Troika. Pelo meio, os profetas da
desgraça sentenciaram um
segundo resgate, um programa
cautelar e uma panóplia de
catástrofes que não aconteceram.
No fim de contas, a pergunta que
se coloca é: três anos depois, o
país está melhor agora do que
estava em 2011 quando pediu
ajuda externa? A resposta parece-
-me óbvia. 

Personalidade do ano
Malala Yousafzai, prémio nobel
da Paz. Esta jovem paquistanesa
é, pelo seu exemplo de vida, uma
fonte de inspiração. A defesa do
direito à alfabetização das mu-
lheres quase lhe custou a vida,
quando foi baleada na cabeça pe-
los talibã, mas nem por isso foi
silenciada. Como a própria refere
no seu livro "eles pensavam que
as balas iam calar-nos, mas falha-
ram. O silêncio transformou-se
em milhares de vozes". Mesmo
depois do ataque, Malala conti-
nuou a defender aquilo em que
acreditava, tendo-lhe sido, por
isso, justamente atribuído o Pré-
mio Nobel da Paz.

Margarida Balseiro Lopes,
presidente da JSD Regional de
Leiria

Diogo da Cruz Rodrigues,
presidente da Federação de Leiria
da Juventude Socialista

Daniela Sousa, 
advogada

Adelino Granja, 
advogado

Retrospectiva
Política Justiça

Acontecimento do ano
Reforma do mapa judiciário. Foi
catastrófica. Não correu bem e
julgo que as consequências se
vão prolongar por vários anos.
Foi uma confusão no início e
continua a ser, porque há
processos que estão parados.
Tribunais que já tinham
demasiados processos em mãos,
ficaram com mais ainda.

DR
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Personalidade do ano
Como personalidade, destaco
Elina Fraga, Bastonária da Ordem
dos Advogados, pela forma como
assumiu a luta pelos direitos dos
cidadãos, opondo-se à
implantação do novo Mapa
Judiciário, que tanto os
prejudica.

Acontecimento do ano
Para destacar, imediatamente me
vieram à ideia a Reforma da
Justiça, como facto e a ministra
da Justiça, como personalidade
mas, naturalmente, pela
negativa. Mas como devemos
sempre “olhar o lado brilhante
da vida”, destaco a resposta que
os advogados estão a dar às
dificuldades que diariamente
lhes são criadas,
designadamente no âmbito do
apoio judiciário, em que, com
abnegação, defendem,
intransigentemente, os
interesses que lhes são
confiados.

Personalidade do ano
Na área da segurança destacaria
o ex-ministro da Administração
Interna, Miguel Macedo. Pelo
trabalho desenvolvido na área da
Protecção e Socorro, pela
unanimidade das declarações
positivas por parte de diversas
personalidades de vários sectores
da segurança aquando do seu
pedido de demissão do Governo
e pela sua simplicidade de
relacionamento nas ocasiões em
que tive a oportunidade de estar
presente e testemunhar isso
mesmo. "Quando se encurtam
distâncias o objetivo fica mais
próximo."

Sérgio Gomes, 
comandante Operacional Distrital
de Operações de Socorro

Acontecimento do ano
O balanço do Dispositivo
Especial de Combate a Incêndios
Florestais 2014, com maior
enfoque para a obtenção do
grande objectivo que será
sempre a permanente segurança
das forças e cujo resultado foi
alcançado sem baixas a registar.

Personalidade do ano
O juiz Carlos Alexandre, pela
coragem de enfrentar um sistema
implementado de falsa
impunidade política.

Acontecimento do ano
Um ano sem grandes incêndios,
a que se deve um esforço de
todos os intervenientes na
prevenção, vigilância e combate.
Os bombeiros voluntários, a
quem se deve louvar a coragem e
altruísmo, e a Liga dos
Bombeiros tudo têm feito para
colmatar a falta de equipamentos
para protecção individual e a
formação dos bombeiros.

Personalidade do ano
Merece destaque O Patrulheiro,
figura e função policial muitas
vezes pouco valorizada,
desempenhada pelas mulheres e
homens que 24 horas por dia, 365
dias por ano, policiam o espaço
público, garantem a segurança e
tranquilidade dos cidadãos,
perseguem os criminosos,
identificam os infractores,
apoiam e aconselham os mais
vulneráveis, colocando muitas
vezes em risco a própria vida e
integridade física em prol da
segurança e do bem comum. A
eles, ao seu esforço e dedicação
muito se deve o facto de Portugal
continuar a ser um país seguro e
de mais uma vez, em 2014, os
valores da criminalidade
registada possam manter a
tendência decrescente que se
tem vindo a registar.

Acontecimento do ano
O programa Significativo Azul en-
volvendo a Polícia de Segurança
Pública e as cooperativas e insti-
tuições de solidariedade social
que prestam apoio às pessoas
portadoras de deficiência inte-
lectual e/ou multideficiência.
Este programa reforça a coopera-
ção institucional e permite dar
respostas específicas e eficazes
que contribuam para o reforço da
segurança das pessoas portado-
ras de deficiência, tantas vezes
vítimas de violência e maus-tra-
tos, contribuindo para a sua in-
clusão e bem-estar.

Mapril Bernardes,
representante da Ordem dos
Advogados em Leiria

Filipe Ferreira, 
presidente da Associação dos
Amigos da Secção de Bombeiros
do Sul do Concelho de Leiria

Ismael Jorge, 
comandante distrital da PSP 
de Leiria

Segurança
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Personalidade do ano
Só pode haver uma economia
saudável havendo uma Justiça
eficaz, por isso, a minha opção
vai para o juiz Carlos Alexandre,
pelo que representa de uma
Justiça que deve chegar a todos,
determinante para o correcto
funcionamento de um Estado de
Direito.

António Poças, 
empresário

Acontecimento do ano
Gostava de escolher um facto
mais positivo, mas é inevitável
referir o “caso BES”, devido à
hecatombe de um banco de
referência do sistema financeiro
português, que abalou a
confiança na economia
portuguesa após um período de
esforço e recuperação da mesma.

Personalidade do ano
O conjunto de administradores
do Novo Banco, por terem
conseguido levar a cabo esse
trabalho. São uma equipa, por
isso não destacaria nenhum em
particular

Acontecimento do ano
Destacaria o facto de a
administração do Novo Banco ter
conseguido inverter uma
situação que se previa muito
negativa, colocando a instituição
nos carris, e dando alguma
esperança às pessoas.

Personalidade do ano
Vivemos numa época em que
proliferam modalidades desportivas
e praticantes o que é de saudar, no
entanto esta massificação e
diversidade faz com que muitas
vezes se “meta no mesmo saco”
actividade física com desporto, lazer
com competição e modalidades de
prática universal com outras de
abrangência mais reduzida. Reduzi
esta minha escolha às modalidades
olímpicas e sobretudo pela medalha
de bronze conquistada no
Campeonato do Mundo de Juniores
o meu voto vai para o Nuno Saraiva.

Acontecimento do ano
A realização em Leiria da Taça
da Europa de Lançamentos,
uma das mais importantes
provas do calendário europeu,
foi para mim o acontecimento
do ano. Envolveu cerca de 300
atletas de 35 países, incluindo
campeões olímpicos e
recordistas do mundo. 
Além da qualidade
organizativa e dos resultados
do evento, o seu mediatismo,
sobretudo em termos
internacionais, posicionou
definitivamente Leiria com
uma das cidades europeias
mais prestigiadas no que
respeita ao atletismo.

Personalidade do ano
Para personalidade do ano, e
"puxando a brasa à minha
sardinha", tem de ser Pedro
Portela, atleta formado no
Académico de Leiria com lugar
de grande destaque no andebol
nacional e internacional,
representando o seu clube e a
Selecção Nacional ao mais alto
nível. 
Distinguido como Atleta do Ano
pela Federação de Andebol de
Portugal e pelo emblema que
representa, o Sporting Clube de
Portugal.

Acontecimento do ano
O ano 2014 foi produtivo em
acontecimentos marcantes. O
desporto aproximou-se
efectivamente da população,
principalmente das crianças. A
celebração do Dia da Criança no
Estádio Municipal de Leiria, com 3
mil crianças das escolas do primeiro
ciclo a praticar desporto, foi um
momento fantástico e importante. O
destaque vai também para a forma
corajosa como os clubes desportivos
enfrentam todas as dificuldades,
substituindo-se ao Estado e com
apoios cada vez mais reduzidos. Por
último, o "facto" de Leiria continuar
sem um pavilhão municipal. Como
capital de distrito tem essa obrigação.

Acontecimento do ano
Políticas à parte, refiro a atitude
do Governo, que tem marcado o
desenvolvimento económico do
País. Sabemos como estávamos
há dois anos e como estamos
agora. Tem havido mais apoio à
indústria e ao investimento. As
medidas adoptadas, embora
reconheça que podem ter alguns
impactos prejudiciais em
algumas áreas, no conjunto do
desenvolvimento económico têm
permitido uma melhoria. E isso
contribuiu para a boa imagem do
País lá fora, determinante para
aumentarmos as exportações.

Personalidade do ano
O Papa Francisco, pela forma
como tem comunicado à
humanidade o sentido do
cristianismo, o que tem
contribuído para uma maior
adesão à religião.

Joaquim Martins, 
empresário

Inês Martins, 
empresária

Paulo Reis,
treinador de atletismo

Mário Bernardes,
presidente da Associação 
de Andebol de Leiria

Retrospectiva
Economia Desporto
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Personalidade do ano
A personalidade do ano é
Cristiano Ronaldo. Palavras para
quê?

Acontecimento do ano
O facto do ano em Portugal é o
desaparecimento do Portugal
Open, pelo menos com João
Lagos na organização. Muitos
foram os craques que, com uma
raquete na mão, por lá passaram
durante os 25 anos em que a
prova durou: Roger Federer,
Novak Djokovic, Juan Martin del
Potro, Thomas Muster ou Juan
Carlos Ferrero. 

Personalidade do ano
A nível regional, destaco a dupla
de artistas Lara Portela e Nelson
Melo, pelo trabalho desenvolvido
em residência artística no
m|i|mo. O projecto consistiu no
encontro dos dois artistas com o
espólio fotográfico da Casa
Fabião, dias abertos à
comunidade que me permitiram,
entre outras coisas, descer ao
depósito subterrâneo do museu e
culminou numa exposição
inaugurada a 4 de Abril. O
projecto veio, ainda,
“contaminar”, semanalmente, as
páginas deste jornal.

Sandrine Cordeiro,
artista plástica

Acontecimento do ano
Decidi destacar um
acontecimento a nível nacional
e um outro, a nível regional.
Longe de me sentir à altura para
tal desafio por não estar a par,
felizmente, de tudo o que se
passa no universo cultural,
decidi seguir o meu primeiro
impulso ao pensar neste
assunto. Que acontecimento
cultural me marcou ao ponto de
ressurgir na minha memória?
Lembrei-me imediatamente de
Bovary, um espectáculo de
Tiago Rodrigues criado partir do
romance Madame Bovary, de
Gustave Flaubert. O encontro
entre o romance e o julgamento
a que o escritor foi sujeito
pouco depois do lançamento da
obra, em 1857, por ser
considerado obsceno. Recordo
os dias que se seguiram ao
espetáculo contaminados pelas
palavras, as imagens e as
sensações deixadas no meu
íntimo.

Personalidade do ano
Adolfo Luxuria Canibal é a
personalidade do ano que
escolho. Letrista e cantor dos
Mão Morta, faz parte da minha
vida de há 20 anos para cá. Este
ano lançou um disco assinado
pelos Mão Morta, em que o tema
é, sobretudo, reaccionário sobre
um país a rebentar,
politicamente, pelas costuras.
Pelo meu relógio são horas de
matar é um disco de rock
português diferente de todos os
que conheço, ousado e
arriscado, no entanto a meu ver,
a melhor forma de uma banda
de rock chamar atenção e
consciencializar um povo
adormecido.

Acontecimento do ano
Para mim, 2014 foi o ano
marcado por um raro
acontecimento em Pombal.
Judite da Silva Gameiro, artista
plástica de regresso à sua terra
natal, reuniu artistas de
diversas áreas, elaborando em
equipa um projecto relacionado
com a emigração portuguesa
durante as Festas do Bodo em
pleno Verão, onde a maioria dos
emigrantes nos visitam. O palco
foi a Casa Varela, edifício
património da cidade, e a
programação contou uma
história de emigração durante
quatro noites, prolongando-se
por mais dois fins-de-semana
com exposições, concertos e
conferências. As diversas artes,
como a música, dança, poesia,
teatro, cinema, videoarte,
exposições de fotografia,
pintura e ainda uma instalação
muito original, a representação
dos bidonvilles, fizeram de
Pombal uma cidade por
momentos culturalmente mais
interessante.

Pedro Felner, 
treinador de ténis

Leonel Mendes, 
músico

Personalidade do ano
Sendo eu um apaixonado pelo rock
e seus derivados, a minha escolha é
no plural e só poderia recair
naqueles que promovem a febre do
rock'n'roll: associações, clubes e
colectividades que, por todo o País,
têm vindo a apostar na divulgação
de bandas nacionais. É um circuito
underground paralelo aos
“festivais dos telemóveis” e das
grandes massas. São cada vez mais
e melhor organizados, atingindo,
em alguns casos a 10.ª edição.
Fazem-no por amor à camisola e
com muito esforço. Reunem-se de
amigos e colaborantes e fortalecem
amizades, em torno do rock. O
distrito de Leiria e região centro,
são um bom exemplo:Beat Club
(Leiria), Alfabar Friday Rocks (A-
-do-Barbas), Crestunfo (Alcobaça),
Poisson Rock (Nazaré),
LoureirasBeat (Alpedriz)
OsVizinhos (M. Grande), ADAC
(Pombal), DRAC (Fig.Foz),
WoodRock (Quiaios)... e muitos
outros locais.

Acontecimento do ano
O facto do ano, vai para a
primeira edição do Reverence
Festival Valada. Com um cartaz
bem recheado de rock e
psicadelismo. Demonstrou que o
rock está bem vivo e recomenda-
-se. Para o ano, espera-se mais.

Paulo Franco, 
músico

Reverence 
Festival Valada

Cultura
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Especial fim de ano O JORNAL DE LEIRIA faz uma retrospectiva do que aconteceu em 2014 e o
balanço não é famoso. O crescimento da economia continua débil e a confiança na classe política cai.
Valem os cérebros nos nossos cientistas e as pernas dos nossos atletas. Págs. 2/20 

2014
Balanço de um ano
que não deixa saudades
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Iniciados Masculinos 
Monte, 45 - ADS B, 11

Atletas: Ramiro Pinho, Francisco Silva (9), Manuel Ma-
teus, Daniel Andrade (2), Gonçalo Fernandes, Guilherme 
Novo (7), Rodolfo Silva, Diogo Santos (4), José Pereira, 
Alexandre Tavares (2), João Freitas (4)    
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Seniores Masculinos
Arsenal, 29
Sanjoanense/Mário Rui, L.da 26

Atletas: Ricardo Gaspar, António Brandão, Hélder 
Fonseca, Hélder Santos, Eduardo Carneiro, Hugo Terra, 
Ricardo Pinho (10), Emanuel Silva (1), Pedro Amorim (1), 
Xavier Costa, Bruno Pinho (8), Eduardo Pereira (1), Ricardo 
Pinho (5), Ruben Silva

A ADS deslocou-se a Braga, para defrontar uma equipa 
repleta de jogadores conhecidos, muitos deles ex-atletas 
do ABC.

Uma vitória neste jogo valia o 4.º lugar e uma entrada 
no grupo das equipas que discutem a subida à 1ª divisão.

A ADS entrou motivada jogando sempre no limite, prova 
disso foi o empate a 12 bolas no tempo de descanso.

A 2.ª parte foi diferente mas muito emotiva, a ADS en-
trou à frente no marcador, conseguindo uma vantagem de 
quatro bolas a 20 minutos do final. O Arsenal respondeu 
com um desconto de tempo e a marcação individual dos 
dois jogadores mais perigosos da equipa visitante, Ricardo 
Pinho e Bruno Pinho.

Nesta altura, aproveitando um período mais irregular da 
ADS, o Arsenal passou para a frente.

A ADS poderia ter aproveitado para recuperar após uma 
serie de exclusões de dois minutos para a equipa da casa, 
no entanto, tal não aconteceu.

O objectivo principal da época está conseguido, que é 
a manutenção, pelo que a ADS faz agora um campeonato 
tranquilo.
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