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8.º Europeu Universitário de Andebol Braga’2015

UMinho disputa hoje final
masculina com o Córdoba

HOJE APURAM-SE OS CAMPEÕES. Wiesbaden e Vicent Pol, no feminino, UMinho e Córdoba, no masculino, são os finalistas da oitava edição do Europeu Universitário de Andebol, que decorre m Braga.
§jogos

ANDEBOL
| Redacção |

Termina hoje, na Universidade
do Minho, o 8.º Campeonato Europeu Universitário de Andebol
2015, que está a decorrer em
Braga há uma semana, com a
disputa das finais. Ontem foram
conhecidos os finalistas, com
destaque para a equipa da casa
que está na final onde pode sagrar-se hoje tetra campeã europeia na competição masculina.
As equipas universitárias do
HfPV Wiesbaden (GER) e Vicent Pol (POL) no feminino,
UMinho (POR) e Córdoba
(ESP) no masculino, são os
grandes finalistas do Europeu.
No feminino, ontem disputaram-se as meias-finais da prova,
entre as quatro melhores equipas
lutavam por um lugar na grande
final a decorrer hoje pelas 16 horas, no Pavilhão da UMinho.
Após a vitória de Wiesbaden
(GER) sobre Universidade de
Konstanz (GER) e Vicent Pol
(POL) sobre Malaga (ESP),
Wiesbaden defrontará VicentPol (Polónia) na final e a Universidade de Konstanz (Alemanha) defrontará a de Málaga na
luta pelo 3.º lugar.
Alemãs e polacas serão assim
as “estrelas” da final, da qual
sairá a nova campeã europeia
universitária, titulo que poderá

Em Gualtar
Pavilhão da UMinho
recebe as finais
feminina e masculina
Hoje, realiza-se as finais que vão
ditar as classificações finais:
Femininos
FINAL - 16 HORAS
Wiesbaden (GER) - Vincent (POL)
3.º/4.º - 12 HORAS
Konstanz (GER) - Malaga (ESP)
5º/6.º - 10 HORAS
UPorto (POR) - Toulon-Var (FRA)
7.º/8.º - 10 HORAS
Aveiro (POR) - Marmara (TUR)

NUNO GONÇALVES

Masculinos
5.º6.º - 12:00 HORAS
IPLeiria (POR) - Pitesti (ROM)
3.º/4.º 16:00 HORAS
Wiesbaden - Strasbourg (FRA)
FINAL - 18:00 HORAS
UMinho (POR) - Cordoba (ESP)

Fábio Vidrago, em grande plano, no ataque da equipa da Universidade do Minho

ser renovado pelas polacas ou
irá para as mãos das alemãs.
No masculino, os jogos de ontem eram determinantes e ainda
havia algumas contas a fazer.
Com a equipa de Cordoba (ESP)
já apurada para a finalíssima, em
causa estava principalmente o
segundo lugar do grupo, equipa
que ocuparia o lugar vago na final. Depois de no primeiro jogo

do dia a equipa de Wiesbaden
(GER) ter ganho, a UMinho viase obrigada a vencer ou empatar
com Cordoba para aceder à finalíssima. Com isto em mente, os
lusos assumiram as despesas do
jogo e frente à poderosa equipa
de Cordoba conseguiram não só
ser superiores, como demonstraram porque são os tricampeões
em título, vencendo por 29-22 e

carimbando o passaporte para a
final que decorrerá hoje, à tarde,
às 18 horas, no Pavilhão da
UMinho, em Gualtar.
Ontem, na prova feminina,
destaque ainda para as partidas
de apuramento do 5º ao 8º lugar,
a Universidade de Toulon-Var
(FRA) goleou a Universidade de
Marmara (TUR) por 43-25, garantindo um lugar no jogo de

atribuição do 5.º e 6.º, o qual vai
discutir com a Universidade do
Porto (POR) que na partida contra a sua congénere da Universidade de Aveiro (POR) venceu
por 30-25. Assim UAveiro e
Marmara vão discutir os últimos
lugares da classificação, sendo
que a Universidade de Pitesti
(ROM) já tinha ficado com o 9º
lugar.
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Universidade de Aveiro
termina no sétimo lugar
D.R.

Grupo que representou a Universidade de Aveiro

Andebol
Europeu Universitário

VITÓRIA A Universidade de
Aveiro, depois da derrota com
a congénere do Porto no sábado, por 30-25, disputou, ontem, o jogo de atribuição do sétimo e oitavo lugares do Campeonato Europeu Universitário

de Andebol, que decorreu em
Braga durante a última semana.
O conjunto aveirense acabou
por derrotar a Marmara University (Turquia), por 36-31 e,
dessa forma, terminou no sétimo posto e “fugiu” ao último
lugar da competição, que foi
ganha pela University Vicent
Pol, da Polónia. |
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Artística de Avanca perde
primeiro teste da época
ARQUIVO

Andebol
1.ª Divisão Nacional

PREPARAÇÃO A Artística de
Avanca, que começou a treinar
há pouco mais de uma semana, para preparar o regresso à 1.ª Divisão Nacional,
realizou, no último sábado, o
primeiro jogo de preparação,
defrontando, em São Pedro do
Sul, o FC Porto, campeão nacional em título.
A existência de um protocolo
entre os dois clubes – o Avanca
tem recebido, por empréstimo,
promessas portistas – e a boa
relação que existe entre as
duas direcções permitiu mais
este amigável.
Sabendo-se da dificuldade
que o FC Porto causa a qualquer adversário, a equipa de

Avanca, ainda incompleta – Ricardo Mourão, Miguel Baptista, Diogo Oliveira e Pedro
Carvalho disputaram o Mundial Sub/21 no Brasil –, deu
uma excelente réplica aos
“azuis e brancos”, tendo mesmo ido para o intervalo a vencer por 16-14.
Na segunda metade, os “dragões” impuseram um ritmo
mais elevado e não deram hipóteses à equipa de Carlos Martingo (na foto), efectuando um
parcial de 15-6 golos, que lhes
possibilitou vencer por 29-22.
Na equipa da Artística, destaque para os sete golos de
Diogo Oliveira e para os cinco
de Victor Alvarez, isto numa
partida que ficou marcada pela
estreia de João Carvalho, jogador que vestiu na época passada as cores do Boavista.
A equipa de Avanca apresenta-se, amanhã, à comunicação social, a partir das 19 horas,
no Pavilhão Municipal de Estarreja, casa onde treina neste
início de época, devido às obras
de melhoramento que estão a
decorrer no Pavilhão Adelino
Dias Costa, em Avanca. No próximo sábado, efectua a segunda
partida amigável, desta feita na
Maia, diante do ISMAI. |
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Andebol masculino

DR

Universidade do Minho campeã da Europa
to Universitário (EUSA) à
Federação Académica do
Desporto Universitário
(FADU) em parceria com

a Universidade do Minho
e com a Associação Académica da Universidade
do Minho.

Classificações
Masculinos: 1.º UMinho; 2.º Córdoba (Esp); 3.º
Strasbourg (Fra); 4.º Wiesbaden (Ger); 5.º Pitesti
(Rom); 6.º IPLeiria.
Femininos: 1.º Vicent Pol (Pol); 2.º Wiesbaden
(Ger); 3.º Málaga (ESP); 4.º Konstanz (Ger); 5.º
Toulon Var (Fra); 6.º UPorto; 7.º UAveir; 8.º Marmara (Tur); 9.º Pitesti (Rom).

Fábio Antunes e Bruno Dias
entre os distinguidos

equipa masculina
de andebol da Universidade do Minho renovou, ontem, o título de campeã
da Europa da modalidade, ao vencer a competição disputada em Braga, o
mesmo acontecendo com
a Vicente Pol, da Polónia,
em femininos.
Os vice-campeões são
a Universidade de Córdoba e HfPV Wiesbadem
e as medalhas de bronze
foram para a Universidade de Strasboug e para a
Universidade de Málaga,
no masculino e feminino
respetivamente.
Portugueses e polacas
revalidaram assim os títulos conseguidos na edição anterior do europeu,
naquela que foi a 2.ª edição dos Jogos Europeus
Universitários (EUSA Games) que decorreram em
Roterdão, Holanda. Com
o título conseguido neste
europeu de 2015, a UMinho, para além da revalidação do título alcançou
o seu 4.º título europeu.
Esta foi a oitava vez que
a UMinho disputou uma
final europeia, tendo arrecadado por quatro vezes o vice-campeonato e
por outras quatro chegou
ao lugar mais alto do pó-

A

dio, uma delas este ano, ao
tornar-se penta campeão
europeu universitário de
andebol 2015.
Para chegar ao título,
os portugueses suplantaram os seus congéneres
do Instituto Politécnico
de Leiria (27-13), os franceses da Universidade de
Strasboug (22-27), os alemães da HfPV Wiesbaden (24-26), os romenos
da Universidade de Pitesti
(19-38) e os espanhóis de
Córdoba (29-23) na fase
de grupos, tendo triunfado na final, novamente
sobre Córdoba por 24-21.
Na final. e tal como no
jogo da fase de grupos, a
equipa espanhola voltou
a entrar mais confiante e
impôs o seu ritmo, conseguindo uma vantagem de
4 golos nos minutos iniciais. Por seu lado, a equipa da UMinho não baixou
os braços, tentando sempre dar resposta, mas as
várias bolas enviadas ao
poste e exclusões por dois
minutos dificultaram a tarefa. A persistência manteve-se e a equipa da casa reduziu a desvantagem,
indo para o intervalo a
perder por 9-11.
Após o intervalo, os
portugueses entraram
mais fortes e conseguiram

a reviravolta volvido o
minuto 34’.
O jogo seguiu frenético
até aos últimos minutos, intercalando entre o empate e a vantagem
da UMinho pela diferença mínima. Na reta final
a equipa minhota segurou a vantagem e venceu
por 24-21.

Fábio Antunes:
«Foi muito difícil»
Para aquele que foi considerado o MVP e melhor
marcador do torneio, Fábio Antunes, a vitória acabou por ser «muito difícil, mas não facilitamos e
conseguimos», sublinhando que «nunca esperamos
resultado nenhum, lutamos todos os jogos, para
vencer sempre».

Final feminina
Na final feminina, a equipa de Vicente Pol (Polónia) venceu as alemãs
da HfPV Wiesbaden por
34-22.
A final iniciou-se de
forma equilibrada com a
equipa da Polónia a fazer
bons ataques organizados, por seu lado a equipa
de Wiesbaden respondia
com contra-ataques rápi-

dos.
O
jogo
manteve-se
equilibrado até ao minuto 20’, altura em que a Vicent Pol começou a impor
o seu ritmo, distanciando-se no marcador e chegando ao intervalo a vencer por uns confortáveis
10-17. No segundo tempo
a equipa polaca voltou a
entrar forte, aumentando
a vantagem. Fisicamente fatigadas, as germânicas não conseguiram tirar
partido da sua velocidade ofensiva e em ataque
organizado revelaram-se
incapazes de ultrapassar a
forte barreira de Vicent
Pol. O jogo não se alterou até final e a equipa
da Polónia revalidou assim o seu título de campeã europeia com uma vitória por 22-34.

Após o final da competição no Complexo Desportivo da UMinho, realizou-se a cerimónia de
encerramento e entrega de prémios deste europeu universitário de andebol, que trouxe a Braga
os melhores estudantes europeus da modalidade.
A cerimónia começou por eleger o MVP do
torneio que foi entregue, no feminino a Jennifer Bermejo (Málaga), e no masculino a Fábio
Antunes (UMinho).
O prémio de melhor guarda-redes foi para Sarah Harnisch (Wiesbaden) e Bruno Dias (UMinho).
O premio de melhor marcadora foi para Fatma gül SAKIZCAN (Marmara), e o melhor marcador foi Fábio Antunes (UMinho).
O prémio "fair-play" foi entregue à Universidade de Toulon Var (FRA) no feminino e à Universidade de Strasbourg no masculino.
Após a entrega dos prémios, a cerimónia culminou com o ritual protocolar da EUSA, com a
passagem da bandeira da EUSA para a próxima
universidade/país a receber este campeonato
europeu universitário, que terá lugar em Málaga em 2017.
DR

Equipa da
Universidade
do Minho
conquistou
o 4.º título
europeu

Minhotos voltaram a fazer a festa de campeões da Europa

Europeu envolveu
500 pessoas
Envolvendo cerca de 500
pessoas, entre voluntários,
organização e participantes, vindos 13 universidades de 7 países europeus, o
evento foi uma organização atribuída pela Associação Europeia de Despor-

Fábio Vidrago
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DESPORTO

UMINHO RENOVOU
TÍTULO EUROPEU DE ANDEBOL
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Andebol da UMinho é tetra campeão europeu universitário
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10 de Agosto, 2015 11:56
Terminou a 8ª edição do Campeonato Europeu Universitário de Andebol 2015. Depois de uma semana
de competição que decorreu de 2 a 9 de Agosto, e que teve como palco a cidade de Braga, o evento
desportivo internacional sagrou a UMinho como campeã europeia universitária de andebol 2015. O
vice-campeonato foi para a Universidade de Córdoba e HfPV Wiesbadem e as medalhas de bronze
foram para a Universidade de Strasboug e para a Universidade de Málaga, no masculino e feminino
respetivamente.
A equipa portuguesa, onde alinhou o vimaranense Luís Sarmento, revalidou assim o título conseguido
na edição anterior do europeu, naquela que foi a 2ª edição dos Jogos Europeus Universitários (EUSA
Games) que decorreram em Roterdão, Holanda. Com o título conseguido neste europeu de 2015, a
UMinho, para além da revalidação do título alcançou o seu 4º título europeu, ou seja, o tetra
Campeonato!
Esta foi a oitava vez que a UMinho disputou uma final europeia, tendo arrecadado por quatro vezes o
vice-campeonato e por outras quatro chegou ao lugar mais alto do pódio, uma delas este ano, ao
tornar-se penta campeão europeu universitário de andebol 2015.Um curriculum invejável e muito
difícil de bater.
Para chegar ao título, os portugueses suplantaram os seus congéneres do Instituto Politécnico de
Leiria (27-13), os franceses da Universidade de Strasboug (22-27), os alemães da HfPV Wiesbaden
(24-26), os romenos da Universidade de Pitesti (19-38) e os espanhóis da Universidade de Córdoba
(29-23) na fase de grupos, tendo triunfado na final, novamente sobre Córdoba por 24-21.
Sendo o formato da competição masculina, o de todos contra todos, em que os dois primeiros
classificados tinham acesso à finalíssima, UMinho e Córdoba carimbaram o passaporte para o grande
"palco" e discutiram o titulo entre si, o qual "sorriu" aos minhotos..
Envolvendo cerca de 500 pessoas, entre voluntários, organização e participantes, vindos 13
universidades de 7 países europeus, o evento foi uma organização atribuída pela Associação Europeia
de Desporto Universitário (EUSA) à Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) em
parceria com a Universidade do Minho (UMinho) e com a Associação Académica da Universidade do
Minho (AAUM).
Após oito dias de competição, e depois da realização de 42 jogos (24 masculinos e 18 femininos),
muita competição, mas também muito convívio, chegou ao fim mais uma edição do Campeonato que
trouxe consigo a classificação final.
Competição masculina: 1º UMinho (POR); 2º Córdoba (ESP); 3º Strasbourg (FRA); 4º Wiesbaden
(GER); 5º Pitesti (ROM); 6º IPLeiria (POR).
Competição Feminina: 1º Vicent Pol (POL); 2º Wiesbaden (GER); 3º Málaga (ESP); 4º Konstanz
(GER); 5º Toulon Var (FRA); 6º UPorto (POR); 7º UAveiro (POR); 8º Marmara (TUR); 9º Pitesti
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8.º Europeu Universitário de Andebol Braga’2015

UMinho disputa hoje final
masculina com o Córdoba

HOJE APURAM-SE OS CAMPEÕES. Wiesbaden e Vicent Pol, no feminino, UMinho e Córdoba, no masculino, são os finalistas da oitava edição do Europeu Universitário de Andebol, que decorre m Braga.
§jogos

ANDEBOL
| Redacção |

Termina hoje, na Universidade
do Minho, o 8.º Campeonato Europeu Universitário de Andebol
2015, que está a decorrer em
Braga há uma semana, com a
disputa das finais. Ontem foram
conhecidos os finalistas, com
destaque para a equipa da casa
que está na final onde pode sagrar-se hoje tetra campeã europeia na competição masculina.
As equipas universitárias do
HfPV Wiesbaden (GER) e Vicent Pol (POL) no feminino,
UMinho (POR) e Córdoba
(ESP) no masculino, são os
grandes finalistas do Europeu.
No feminino, ontem disputaram-se as meias-finais da prova,
entre as quatro melhores equipas
lutavam por um lugar na grande
final a decorrer hoje pelas 16 horas, no Pavilhão da UMinho.
Após a vitória de Wiesbaden
(GER) sobre Universidade de
Konstanz (GER) e Vicent Pol
(POL) sobre Malaga (ESP),
Wiesbaden defrontará VicentPol (Polónia) na final e a Universidade de Konstanz (Alemanha) defrontará a de Málaga na
luta pelo 3.º lugar.
Alemãs e polacas serão assim
as “estrelas” da final, da qual
sairá a nova campeã europeia
universitária, titulo que poderá

Em Gualtar
Pavilhão da UMinho
recebe as finais
feminina e masculina
Hoje, realiza-se as finais que vão
ditar as classificações finais:
Femininos
FINAL - 16 HORAS
Wiesbaden (GER) - Vincent (POL)
3.º/4.º - 12 HORAS
Konstanz (GER) - Malaga (ESP)
5º/6.º - 10 HORAS
UPorto (POR) - Toulon-Var (FRA)
7.º/8.º - 10 HORAS
Aveiro (POR) - Marmara (TUR)

NUNO GONÇALVES

Masculinos
5.º6.º - 12:00 HORAS
IPLeiria (POR) - Pitesti (ROM)
3.º/4.º 16:00 HORAS
Wiesbaden - Strasbourg (FRA)
FINAL - 18:00 HORAS
UMinho (POR) - Cordoba (ESP)

Fábio Vidrago, em grande plano, no ataque da equipa da Universidade do Minho

ser renovado pelas polacas ou
irá para as mãos das alemãs.
No masculino, os jogos de ontem eram determinantes e ainda
havia algumas contas a fazer.
Com a equipa de Cordoba (ESP)
já apurada para a finalíssima, em
causa estava principalmente o
segundo lugar do grupo, equipa
que ocuparia o lugar vago na final. Depois de no primeiro jogo

do dia a equipa de Wiesbaden
(GER) ter ganho, a UMinho viase obrigada a vencer ou empatar
com Cordoba para aceder à finalíssima. Com isto em mente, os
lusos assumiram as despesas do
jogo e frente à poderosa equipa
de Cordoba conseguiram não só
ser superiores, como demonstraram porque são os tricampeões
em título, vencendo por 29-22 e

carimbando o passaporte para a
final que decorrerá hoje, à tarde,
às 18 horas, no Pavilhão da
UMinho, em Gualtar.
Ontem, na prova feminina,
destaque ainda para as partidas
de apuramento do 5º ao 8º lugar,
a Universidade de Toulon-Var
(FRA) goleou a Universidade de
Marmara (TUR) por 43-25, garantindo um lugar no jogo de

atribuição do 5.º e 6.º, o qual vai
discutir com a Universidade do
Porto (POR) que na partida contra a sua congénere da Universidade de Aveiro (POR) venceu
por 30-25. Assim UAveiro e
Marmara vão discutir os últimos
lugares da classificação, sendo
que a Universidade de Pitesti
(ROM) já tinha ficado com o 9º
lugar.
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Aveirenses entre os
melhores da modalidade
Andebol
Gala da Federação

PREMIADOS A Federação de
Andebol de Portugal (FAP) vai,
pelo quinto ano, levar a cabo a
sua gala, onde irá homenagear
alguns dos intervenientes do
jogo que mais se evidenciaram
ao longo da última época.AFAP
divulgou, esta semana, depois
de concluída a votação que decorreu “on-line” e esteve aberta
a todos os amantes da modalidade, os três nomeados de cada
uma das nove categorias. No
próximo dia 29 os vencedores
serão dados a conhecer na V
Gala do Andebol, que irá decorrer em Castelo Branco.
O aveirense Pedro Seabra, do

ABC, e Mariana Lopes e Mónica
Soares, ambas dos Alavarium/
Love Tiles, estão nomeados para “Melhor jogador” e “Melhor
Jogadora”, respectivamente,
das principais divisões nacionais do andebol luso. Isabel
Góis, a madeirense que defende
as redes do Alavarium, também
está entre as escolhidas para
“Melhor Guarda-redes”, sendo
que Carlos Neiva, o técnico que
levou o Alavarium ao tri-campeonato, está nomeado para a
categoria “Melhor Treinador de
Provas Nacionais Femininas”.
Por fim, Ramiro Silva e Mário
Coutinho, daAssociação deAndebol de Aveiro, estão nomeados para a “Melhor Dupla de
Árbitros”. |

NOMEADOS
Atleta Revelação Masculino
Carlos Martins - ABC
Diogo Branquinho - ABC
Miguel Martins - FC Porto

Melhor Guarda-redes Masculino
Alfredo Quintana - FC Porto
Humberto Gomes - ABC Braga
Ricardo Candeias - Sporting

Atleta Revelação Feminino
Ana Carolina Silva - Juve. Lis
Daniela Mendes - CA Leça
Érica Távares - Madeira SAD

Melhor Treinador Provas
Nacionais Femininas
Carlos Neiva - Alavarium Love Tiles
Marco Santos - JAC Alcanena
Paula Castro - Colégio de Gaia

Melhor Jogador
Frankis Carol - Sporting
Gilberto Duarte - FC Porto
Pedro Seabra - ABC
Melhor Jogadora
Mariana Lopes - Alavarium
Mónica Soares - Alavarium
Patrícia Rodrigues - JAC Alcanena
Melhor Guarda-redes Feminina
Diana Roque - JAC Alcanena
Isabel Góis - Alavarium
Nádia Nunes - CS Madeira

Melhor Treinador Provas
Nacionais Masculinas
Carlos Resende - ABC Braga
Frederico Santos - Sporting
Ljubomir Obradovic - FC Porto
Melhor Dupla de árbitros
Eurico Nicolau/Ivan Caçador
AA Leiria
Ramiro Silva/Mário Coutinho
AA Aveiro
Vânia Sá/ Marta Sá
AA Porto
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UMinho joga final frente a Cordoba

Fábio Vidrago em ação por Portugal

uando falta apenas
um dia para o fim do
Campeonato Europeu Universitário de
Andebol 2015, foram hoje conhecidos os finalistas
na competição na vertente feminina e masculina –
HfPV Wiesbaden (GER) e
Vicent Pol (POL) no feminino, UMinho (POR) e
Córdoba (ESP) no masculino, são os grandes fina-

Q

listas do Europeu.
No feminino, ontem
disputaram-se as meias-finais da prova, as quatro
melhores equipas lutavam
por um lugar na grande final a decorrer amanhã pelas 16h00, no Pavilhão da
UMinho. Após a vitória de
Wiesbaden (GER) sobre
Universidade de Konstanz
(GER) e Vicent Pol (POL)
sobre Málaga (ESP), Wies-

baden defrontará Vicent-Pol (Polónia) na final e a
Universidade de Konstanz
(Alemanha) defrontará a de
Málaga na luta pelo 3.º lugar. Alemãs e polacas serão
assim as “estrelas” da final,
da qual sairá a nova campeã europeia universitária,
titulo que poderá ser renovado pelas polacas ou irá
para as mãos das alemãs.
No masculino, os jogos

de ontem eram determinantes e ainda havia algumas contas a fazer. Com a
equipa de Cordoba (ESP)
já apurada para a finalíssima, em causa estava principalmente o segundo lugar do grupo, equipa que
ocuparia o lugar vago na
final. Depois de no primeiro jogo do dia a equipa de Wiesbaden (GER)
ter ganho, a UMinho via-se obrigada a vencer ou
empatar com Cordoba
para aceder à finalíssima.
Com isto em mente, os
lusos assumiram as despesas do jogo e frente à
poderosa equipa de Cordoba conseguiram não só
ser superiores, como demonstraram porque são
os tricampeões em título, vencendo por 29-22 e
carimbando o passaporte
para a final que decorrerá hoje às 18h00, no Pavilhão da UMinho.
A primeira meia-final
do dia feminina foi entre duas equipas alemãs

(Wiesbaden e Konstanz),
com triunfo para as primeiras, por 33-21.
Na segunda meia-final,
as polacas da Universidade de Vicent Pol defrontaram as sempre aguerridas
espanholas de Cordoba.
Mais possantes, as campeãs em título não deram grandes hipóteses e
carimbaram o acesso à final por 26-14.
No masculino, a Universidade de Leiria jogou
com Wiesbaden (GER)
pela sua primeira vitória

neste campeonato, enquanto para os alemães
só uma vitória permitiria ter esperanças de ficar
em segundo lugar e com
isso acesso à finalíssima!
Apesar do esforço, os lusos foram batidos mais
uma vez, desta por 22-32.
No entanto, a vitória
da UMinho sobre Cordoba relegou-os para a disputa do 3.ºlugar que será
frente à Universidade de
Strasboug (FRA) que venceu a Universidade de Pitesti por 18-26.

Jogos para hoje
Femininos
Final
16h00: Wiesbaden (Ger)-Univ. Pincent (Pol
12h00: Un. Konstanz (Ger)-Un- Málaga
10h00: Univ. Porto (Por)-Univ. Toulon (Fra)
10h00: Univ. Aveiro (Pol)-Univ. Marmara (Tur)
Masculinos
Final
18h00: UMinho (Por)- Cordoba (Esp)
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Polidesportivos da Atalhada e do Rosário abertos à comunidade
A Câmara Municipal
de Lagoa irá proporcionar a abertura ao público de modo gratuito dos
polidesportivos do Rosário e da Atalhada.
Já a partir deste mês, os
referidos polidesportivos
estarão, assim, abertos ao
público para seu usufruto
durante a semana e aos
sábados à tarde, possibilitando o seu uso a todos
quantos queiram praticar
desporto de modo informal.
A presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Calisto Decq
Mota, considera que “esta
é uma medida que visa,

sobretudo, incrementar a
prática do desporto como
actividade de tempos livres, bem como dinamizar dois equipamentos
desportivos que se encontram no centro urbano e
que são muito procurados
pela comunidade local, reforçando, similarmente,
uma política de desporto
direccionada para a juventude, incrementando
estilos de vida saudáveis.”
Tanto o Polidesportivo
da
Atalhada
intervencionado em 2013,
como o Polidesportivo do
Rosário, requalificado em
2015, têm pavimentos de
relva sintética que permi-

tem a prática de ténis, futebol, voleibol e andebol.
Por outro lado, e para além
da frequência de grupos
informais, são ainda palco
da actuação do Clube de
Ténis da cidade de Lagoa
que tem incrementando
de forma muito dinâmica
a prática desta modalidade no concelho.
De referir que, cada
um destes equipamentos, que conta com uma
utilização mensal de 500
utilizadores, terá como
sempre, a supervisão de colaboradores da autarquia
que zelarão pela conservação e cumprimento de
regras dos espaços.
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Universidade do Minho luta pela finalíssima

UMinho joga hoje cartada decisiva

seleção masculina
de andebol da UM
discute hoje a passagem à finalíssima depois de ontem ter
vencido os romenos de
Pitetsti, por 19-38.
Com esta vitória da
equipa da “casa”, a com-

a

petição voltou a ser relançada, sendo que só os jogos de hoje, um dos quais
colocará frente a frente as
duas melhores equipas
(UMinho e Cordoba) determinarão quem estará
presente na finalíssima,
sendo que a Universida-

de de Córdoba com quatro vitórias já garantiu o
primeiro lugar e por isso
estará na finalissima. O
IPLeiria voltou a perder
frente a Strasbourg e continua sem qualquer vitória no campeonato.
O primeiro jogo do dia
masculino colocou fren-

te a frente a Universidade de Wiesbaden (GER)
e a Universidade de Córdoba (ESP). Os espanhóis,
fortes candidatos ao título bateram os alemães
por 26-18.
Na segunda partida
masculina defrontaram-se
o IPLeiria e a Universidade de Strasbourg. As duas
equipas apresentavam-se
nesta partida sem qualquer vitória no campeonato e por isso estavam na
luta pelos primeiros pontos. Este foi um jogo bastante equilibrado e disputado até aos últimos
minutos, o qual venceu
a Universidade de Strasburg por 23-27.

Femininos
Com esta última jornada
feminina, e perante a vitória das espanholas de
Malaga frente às romenas de Pitesti, e a vitória
das alemãs de Wiesbadem
frente às turcas de Marmara, a equipa portugue-

Jogos para hoje
Feminino (meias-finais)
12h00: Wiesbaden (Ger)-Univ. Konstanz (Ger)
12h00: Univ. Vicente (Pol)-Malaga (Esp).
10h00: Uni. Porto-Aveiro (5.º a 8.º lugar)
10h00: Toulon (Fr)-Marmara (Tur)
Masculinos
14h00: IP Leiria (Por)-Wiesbaden (Ger)
16h00: Un. Pitesti (Rom)-Strasbourg (Fr)
18h00: UMinho (Por)-Un. Cordoba (Esp)

sa da UPorto acabou por
ficar fora das meias-finais, sendo que dependia destes resultados para
continuar a sonhar com
um lugar nesta fase. Desta forma, as do Porto vão
agora lutar pela melhor
classificação entre o 5.º
e o 8.º lugar. O mesmo
acontece com a UAveiro
que sofreu uma pesada
derrota frente às polacas
de Vicent Pol por 43-1
Ontem, o dia começou
com a competição feminina, que colocou frente a frente a Universidade de Málaga que venceu
as romenas da Universidade de Pitesti por 32-27
e garantiu um lugar nas
meias-finais do Europeu
Universitário de Andebol.
Na outra partida do
dia, a Universidade de
Wiesbaden bateu a Universidade de Marmara,
por 23-36.

Para o treinador da
Universidade do Minho,
Gabriel Oliveira «Foi
mais fácil do que estava
à espera, tinha consciência de que se jogássemos
como sabemos íamos ganhar o jogo. Mas não estava à espera de ganhar
com esta diferença. Foi
a melhor resposta que
demos à derrota de ontem contra a Universidade de Wiesbaden». O
treinador português assume ainda estar confiante
na presença da UMinho
na finalíssima referindo
que amanhã «vai ser um
bom jogo», sublinhando
que «custa perder, mas a
derrota faz parte do jogo e por vezes traz boas
consequências. Eu penso
que este foi um desses casos e continuo confiante
nos meus jogadores e na
equipa. Vamos revalidar
o título» afirmou.
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CHARITY
Family Fun Day - 1 Aug
Aug, 2pm8pm. Vale da Telha, Aljezur. Live
music, competitions, lots of
entertainment and a variety of
stalls. In aid of local charities.
www.amovate.com

EXHIBITIONS
Paco de La Portuguesa "La
Herencia de Paco de Lucía" - 8
Aug
Aug, 10pm. Revelim Santo
António, Castro Marim. Tel:281
510 740
5th Exhibition of Lagos Artists
Artists.
Exhibition rooms 1, 2 & 3,
Cultural Centre of Lagos. Tue Sat 10am - 6pm. 15 Aug - 10
Oct
Oct. Tel:282 770 450
"Sea Ocean" photography
exhibition by Sebastião Pernes Until 25 Aug
Aug. Tue - Sat, 10am 1pm & 1:30pm - 4:30pm. Museu
do Mar e da Terra, Carrapateira,
Aljezur. Tel: 282 990 010
Exhibition ‘Maria Campina, a
Louletana que pôs Salzburgo
August. At
de pé’ - Until 28 August
Algarve Regional Museum, Faro.
Mon to Fri: 10am-1.30pm,
2.30pm-6pm. Closed weekends
and holidays.
"The Artist and the T
erracotta"
Terracotta"
Sculpture Exhibition by Maria
Virella. Until 29 Aug
Aug. Mon - Fri,
10am - 6:30pm. Casa Manuel
Teixeira Gomes, Portimão.
Photography exhibition by
Bruno Fonseca and Ramiro
Spinedi - Until 29 Aug
Aug. Mon Fri, 10am - 6:30pm. Casa Manuel
Teixeira Gomes, Portimão.
"New Worlds" exhibition by
Aug. Tue
Timo Dillner - Until 31 Aug
2:30pm - 6pm, Wed - Sun 10am 6pm. Portimão Museum. Tel: 282
405 230 www.timodillner.com
Collective Painting Exhibition
of Portimão's Artists - Until 31
Aug. Mon - Fri, 10am - 6:30pm.
Aug
Casa Manuel Teixeira Gomes,
Portimão.
‘Old Albufeira’ Photography
Exhibition by Vitor de Sousa,
Until 11 Sept
Sept. Town Hall (1st
floor), Albufeira, Mon-Fri 9am5pm.
Exhibition of Model Cars,
motorbikes, aircraft and boats
- Until 30 Sept
Sept. Salão do
Coleções do Búzio, Edificio da
Antiga Lota dos Pescadores.
Lagos. Tues-Fri 11am-1pm and 35pm Sat 12-4pm. Closed Sun,
Mon & holidays. Tel: 963 427 599
Exhibition of paintings by Liz
Allen continues at Ochala Casa
da Cha, 12 Rua Dr. Samora Gil,
Monchique. www.lizallenart.com
‘Arte acima do nível dos
telhados’ Next to Praça 25 April,
Ferragudo. Until 30 Dec
Dec. Wed Sun 11am-2pm & 5pm-9pm. Free
entry.
Fiesa - Until 20 Oct in Pêra. This
year’s theme is Music.
www.fiesa.org
Exhibition commemorating the
125th anniversary of the arrival
of the train to Faro ‘Um olhar
sobre os caminhos de ferro no
Algarve’ - Until 30 Aug at Faro
Municipal Museum.
Architecture of Mertola
between Rome and Islam.
Archaeology MunicipalMuseum,
Albufeira. Until 30 Aug
Aug. Sat,
Sun, Tues 9.30am-12.30pm
1.30pm-5.30pm Wed-Fri 9.30am5.30pm
Archaelogical Collection by
José Rosa Madeira, Municipal
Museum, Faro. Until 4 Oct TuesFri 10am-6pm Weekend 10.30am5pm. Tel: 289 870 827
Algarve Photographs Fair 2015
Exposition
Exposition. Until 6 Sept
Sept. Real
Compromisso Marítimo,
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Ferragudo. 6pm-11pm. Closed
Sun.
Exposition ‘The uses and
Costumes of Serra da
Monchique’ Parque da Mina,
Caldas de Monchique. Until 31
Dec
Dec. 10am -7pm. Tel: 962 079 408
Scupltures and Paintings
Exhibition by Jorge Cabrita
and Monika Matias - Until 11
Sep
Sep. Municipal Gallery,
Albufeira. Mon - Fri 9:30am 12:30am & 1:30pm - 5:30pm.
'Ridi Pagliaccio
Pagliaccio'by Pedro Cabrita
Reis. Galeria Trem, Faro. TuesSat 11.30am - 7pm Free entry.
Until 26 Sept

FAIRS & FESTIVALS
Street Food Festival. Alameda
da Praça da Republica, until 1
Aug. Portimão. 6pm-1am
www.cm-portimao.pt
33rd Edition of the National
Folk Festival and 22nd
International Festival - 1 Aug
Aug,
9:30pm. Tickets: €3. Parish
Council’s's Amphitheatre, São
Bartolomeu de Messines, Silves.
17th Edition of Arraial do
Petisco. Pêra Sports Complex.
Petisco
Until 2 Aug
Aug. 8pm-2am. Tel. 962
563 154
39th edition of Faro’
Faro’ss Book Fair
Fair.
Jardim Manuel Bivar. Until 9
Aug 8pm-12am Tel. 289 870 870
28th Guia Chicken Feast
Feast. Guia
Football Club, Albufeira. Until 2
Aug Starts 7pm
Pirate Week - Until 5 August. At
Armação de Pêra Bay.
Book Fair
Fair.. Until 5 Aug. Rua do
Cais, Tavira, Tel: 281 320 500
C aixa A Sul Festival - Marches,
Waltzes and Other Dances.
Directed by conductor John
Avery. Zona Ribeirinha, Fuseta.
Aug, 10pm.
Free entry. 5 Aug
‘CLÁSSICO ENCANTE’ by Orquestra
Clássica Do Sul & Vitorino with
singers from Redondo. 8 Aug
Aug,
10pm. Free Entry. Ruas Floridas
2015 (Main Stage), Redondo
Redondo. 13
Aug
Aug, 10pm. Free entry. Largo Da
Sé, Faro
Faro. 'Uma Viagem
Mediterrânica' by Orquestra
Clássica Do Sul & Carlos
Guilherme. 21 Aug
Aug, 10pm.
Tickets: €7. Museu Cerro Da Vila,
Vilamoura
Vilamoura. 22 Aug
Aug, 10pm. Free
entry. Praça Do Infante - Cais Das
Descobertas, Lagos. Tel. 289 860
890 www.ocs.pt
“Grandes Concertos” - Various
concerts at Casino Estoril. Free
entry. Starts at 11pm. 6 Aug
Aug:
GNR; 13 Aug
Aug: João Pedro Pais;
20 Aug
Aug: Carminho; 27 Aug
Aug:
Deolinda; 3 Sep
Sep: Jorge Palma; 10
Sep
Sep: Expensive Soul. Av. Dr.
Stanley Ho, Edifício do Casino
Estoril. Due to casino
legislation, access is limited to
those 18+. Tel: 214667791
Didgeridoo Festival - 6 - 9 Aug.
6 Aug: 6pm - 3am. 7 Aug & 8
Aug: 10am - 3am. 9 Aug: 10am 2pm. Sítio das Fontes, Estômbar,
Lagoa. Tickets: €10/€15 Daily,
€30 Every day & Camping.
Tel:289 472 478
www.apdidgeridoo.pt
Quarteira Book & Handicraft
Fair
Fair. Quarteira sidewalk . 7-16
Aug.
12th edition Silves Medieval
Fair.. 7-16 Aug 6.30pm. Daily
Fair
ticket €2, costume rental €3
adults €2 kids. www.cm-silves.pt
"Amendoeiras em Flor"
Folklore Festival - 8 Aug
Aug.
Azinhal, Castro Marim. Tel: 281
510 740 www.cm-castromarim.pt
30th edition of the Seafood
Festival
Festival. Jardim Pescador, Olhão.
€9-€12. 10-15 Aug
Aug. Tel: 289 090
287 www.festivaldomarisco.com
Sardine Festival. Zona Ribeirinha
de Portimão (between the two
bridges down to the museum).
12-16 Aug
Aug. Tel: 282 470 700

01-08-2015
Armação de Pêra. Tel: 282 310
800
E.S.T
.A.R. - Theatre and street
E.S.T.A.R.
entertainment meetings with
puppetry, object shows, stilts,
physical theatre and café
concert. 20 - 22 Aug
Aug. Free entry.
Odeceixe, Aljezur. www.estar.pt
38th Edition of the
International Folklore Festival
1 & 22 Aug
of Luz de T
avira - 21
Aug.
Tavira
Luz de Tavira, Tavira. Tel: 281
320 500 www.cm-tavira.pt
17th Folklore Festival of Olhos
Aug, 8pm
de Água - Arraial, 21 Aug
- 12pm. Folklore festival, 22
Aug
Aug, 6pm. Olhos de Água Sports
Complex, Albufeira.

MARKETS
Senegalese Craft Market - At
Mercado de Levante, Lagos. Mon
Fri: 9am-10.30pm. Sat
Sat: 3pmto Fri
10.30pm. Selling crafts, African
braids, gastronomy and cultural
activities.
Mercadinho de Rua - Until 14
Aug
Aug, every Fri
Fri, 6pm-11pm. From
5 - 26 Sept every Sat
Sat, 9am-1pm.
At Rua 25 de Abril, Lagoa.
Faro Farmer’s Market - Every
Sun Morning. Carmo Square,
Faro.
Fonte Santa, Quarteira - Every
Wed
Wed, 8.30am-2.30pm.
Loulé - Every Sat
Sat. By the exit
towards Boliqueime/Albufeira,
opposite St. António’s Convent.
São Brás de Alportel - Every
Sat
Sat, 7am-2pm. Parque Roberto
Nobre.

3pm & 4pm. 1-31 Aug
Aug. Municipal
Museum, Faro. Tickets: €5.
www.recitalguitarraportuguesa.com
Jazz at the Park - 2, 3, 9, 16, 23
Aug, 7pm - 9:30pm. Jardim
& 30 Aug
da Avenida da República, V. R.
Sto. António & Praceta Hotel
Casablanca, Monte Gordo.
www.cm-vrsa.pt
Italian Orchestra - "Giovani
Musicisti Ossolani". 4 & 8 Aug
Aug,
9pm. Praça do Infante, Lagos.
Tel:282 771 700
Fado on the Bandstand - 5, 12,
Aug, 10pm. Bandstand,
19 & 26 Aug
Tavira. Tel: 281 320 500 www.cmtavira.pt
Classical in Cacela - 6 & 13 Aug
Aug,
9:45pm. Cemitério Antigo, Cacela
Velha, V. R. Sto. António.
Tickets: €5. Tel: 967 043 435
www.classicaemcacela.wordpress.com
Summer in T
avira - Concerts by
Tavira
Clâ on 6 Aug & Pedro Abrunhosa
on 21 Aug
Aug. 10pm at Palácio da
Galeria Park, Tavira. Tel: 281 320
500
Music at the Bandstand - 7, 12,
13, 14, 15, 16, 21 & 28 Aug
Aug,
9:30pm. Bandstand, Riverside
Area, Portimão.
Sons do Atlântico
Atlântico. World music
Festival. Senhora da Rocha,
Lagoa. Music, entertainment,
gastronomy, handicraft and much
more. 13-15 Aug.
David Guetta - 14 Aug at
Quarteira Municipal Stadium,
Vilamoura. Tickets: €30.

Concert by Mariza - Portimão
Arena. 1 Aug
Aug, 10pm. €20-€45.
www.vivaportimão.pt

The New Orleans Jazzband.
Free jazz concert every Monday
Monday,
8.30pm at Tivoli Hotel, Lagos.
Tel: 935 086 365. Dinner/dance,
8pm at Atlantis Hotel, Praia da
Rocha every Thursday
Thursday. Tel. 924
290 752. The New Orleans
Jazzband with The Dixie Kings
live every Sunday
Sunday, 8pm at
Algarve 2000 Restaurant,
Carvoeiro. Dinner reservations
282 358 099.
www.neworleansjazzalgarve.com

S ummer Latin Jazz 'Orquestra de Jazz do Algarve'
(Algarve's Jazz Orquestra).
Carvoeiro, Lagoa. 1 Aug,
9:30pm. Tel: 289 090 538
www.orquestrajazzdoalgarve.com

Live Music
Music. Every Mon, Tues &
Wed throughout the summer.
Lighthouse Bar & Grill,
Alfanzina. 2 for 1 drinks on the
terrace from 7-9pm. Tel 282
354469

Fado with History - 30 min
sessions Mon - Sat at 10:15am,
11:15am, 12:15am 3:15pm,
4:15pm & 5:15pm. 1 - 31 Aug
Aug.
Rua Damião Augusto de Brito
Vasconcelos, Nº4, Tavira.
Tel: 968774613 www.fadoco
mhistoria.wix.com/fado

Voice & Harp Concert with Carla
Pontes & Helena Madeira.
Convento São José, Lagoa. 8
Aug
Aug, 9.30pm, €8 Tel 282380473,
282 380452

Santa Bárbara de Nexe
Nexe. Largo
do Rossio e Jardim Guerreiro da
Ângela.1st and 3rd Fri. Tel: 289
999 423.

MUSIC

MTV SUMMER SESSIONS 2015
2015NoSoloÁgua Portimão
Portimão: 1 Aug:
Carlsberg Where’s the Party with
Deorro, Danny Avila, Diego
Miranda, WAO, amongst others.
8 Aug
Aug: Sunset Pool Party Chill
Out & DJeff Afrozila. 14 Aug:
Control Hot Party with Deelight,
Overrule & Landu Bi. 15 Aug:
Sunset Infinity by Pete Tha Zouk
. 19 Aug: Sunset Color Party
with Kwan, Deejay Kamala &
Filipe Gonçalves. 23 Aug: Sunset
closes MTV Summer Sessions.
Every Thurs: Flower Power Party.
Every Fri: Milkshake Party / R&B
& Hip Hop 25 July - 23 aug: Daily
Sunset Parties NoSolo Água
Vilamoura: 2 Aug: Sunset with
DJs Quentito’s & Miguel
Rendeiro. 5 Aug: Sunset Nortada
with DJs TFB & Castilho. 9 Aug:
Sunset DJ Demo. 11 Aug: DJ
Chus. 14 Aug: Chill Out. Água
Moments (Vilamoura):1 Aug:
Festa Elite Model Look. 2 Aug:
Evento Forte S. João. DJs
Residentes Forte S.João / Jossa. 5
Aug: Quim Barreiros + Pedro
Tabuada 7 Aug: Festa M80. 8
Aug: Festa do Champanhe. 9
Aug: Concerto Micasa. 15 Aug:
Control House Party c/ DJ
Overule. 22 Aug: Closure MTV
Summer Sessions with DJ Carlos
Vargas + DJ MTV. R&B Moments
Every Thurs
Thurs. 30 July: Kwan +
Filipe Gonçalves. 6 Aug: André
Henriques + Ari. 13 Aug:
Kamala. 20 Aug: Big + Wilsomp

FolkFaro 2015 - 13 - 23 Aug
Aug,
9:30pm. Tickets: €10. Figuras
Theatre (Opening gala) and Sé
Square (Remaing days)

Dine & Dance with "Collar &
Cuffs" (Live music duo) at
Atlantis Restaurante, Praia da
Rocha, Portimão. 1, 8 & 22 Aug
from 8pm. Tel:924290752

Ballroom Dance show by the
Vanessa Silva Dance Academy 14 Aug
Aug, 10pm. Mini-Golf,

Portuguese Guitar Recital - 30
min sessions. Tues to Fri at 11am,
12am, 3pm, 4pm & 5pm. Sat 12am,

The Mash Ups
Ups, Cover Band
Concert - 10 Aug
Aug, 10pm. MiniGolf, Armação de Pêra, Silves.
Tel:282 310 800
Paulo Viegas T
ribute to
Tribute
Aug,
Portuguese Music - 11 Aug
10pm. Church Square, Armação
de Pêra, Silves. Tel:282 310 800
Sunday Afternoon Fun with
Live Music from Just John - 17
Aug, 1pm-6pm, at Casa Malembe
Aug
in Centieira, old road between
Ferreiras and Paderne. 60’s and
70’s live music, pool, drinks and
food available. Tel. Marina: 919
335 013.
3 rd Lusíadas Symphony by Jorge
Salgueiro - 21 Aug
Aug, 9:30pm.
Infante Square / Cais das
Descobertas, Lagos.
www.academiamusicalagos.pt

SOCIAL
Duplicate Bridge - Come and
join us in a friendly informal
atmosphere. All levels and
nationalities welcome. Wed &
Fri afternoons at Vale d‘El Rei
Hotel. Please contact 911 561
224 or 282 358 885
Drawing the Nude in Olhão Beginners and artists meet in
Olhão every Thurs morning. New
students are very welcome and
guidance is given if required.
Contact jill.stott@gmail.com for
more information regarding
drawing or modelling.
Painting for Pleasure Classes,
water colours, oils or acrylics Beginners onwards, individual
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tuition on Tues mornings at Four
Seasons Fairways (Quinta do
Lago, Almancil) 10am to 12noon.
Wed at Mesquite near São Brás
from 10.30am to 12.30pm,
2.30pm to 4.30pm. Tel. Terry
Reed, tel: 289 845 561.
Duplicate Bridge - Come and
join us. Friendly Club, all
nationalities and levels welcome.
Every Mon & Thurs at the
Cristal Hotel, Carvoeiro. 1.45pm
for 2pm. Tel: 282 357 953 or 282
357 657.
The Ukulele Orchestra - Learn
to play Ukulele. Fridays in
Almancil. Experienced: 2.30pm4.00 pm. Beginners: 4.00pm5.30pm. Call: 289 356 441 or 919
968 768.
Duplicate Bridge - Come along
to our friendly International club
on Tuesday afternoons, 1.45 pm
for a 2 pm start. At the Aroma
di Mar Restaurant in Olhos de
Água. For further details call
Mary Moore: 289 416 199.
New Duplicate Bridge Club at
Carvoeiro Club de Ténis. Thurs
1.45 pm, €5 including
refreshments. No joining fee.
282 352 022 / 969 174 130.

silvesbgroup@yahoo.co.uk or Paul:
918 402 108.
11 Edition of the International
olleyball T
ournament
Volleyball
Tournament
Beach V
“João José” - 22 & 23 Aug
Aug,
10am - 7pm. Área Desportiva,
Praia da Rocha. Tel: 962 471 991
th

The Algarve Rock Choir - Thurs
7.30pm-9.30pm. Salvation Army
HQ, (opposite indoor market), São
Brás de Alportel. Sat 2.00pm4.00pm, Christian Centre/Charity
Shop, near Pingo Doce,Tavira.
Howard: 919 968 768.
Tavira County Lawn Bowling
Club - Cerro do Leiria, Santa
Caterina, Fonte Bispo, Tavira. Tel:
962 705 802.
Algarve Hash House Harriers
meet weekly
weekly. Call 289 413 854 or
918 806 044.

SHOW
‘Kings & Queens’ - Until 31 Dec
Dec.
At Vilamoura Casino, Monte
Gordo Casino and Hotel Algarve
Casino. www.solverde.pt/pt/
eventos/kings-queens/ Tickets:

€14, show only, includes 1 drink
pp; €30 or €40 for dinner and
show, 2 menus (reservation
needed). 289 310 000.
Summer Show '15’ - At
Vilamoura Casino, Monte Gordo
Casino and Hotel Algarve Casino.
www.solverde.pt/pt/eventos
Tel.289 310 000.
11th Edition of Street Acts.
Various locations throughout
Tavira. www.cm-tavira.pt
‘Fora do Baralho’ with Mário
Daniel. TEMPO - Grande Auditório,
Portimão. Until 29 Aug
Aug. 9.30pm.
€15. Tel: 282 402 475.

WORKSHOP
Music Improvisation and
Ensemble Skills - Sat 3pm-5pm
Costume Museum, São Brás de
Alportel. Exploring the technical
& theoretical aspects of
improvising in different keys &
applying these new skills within
a small-group environment. All
instruments & abilities welcome.

Join the East Algarve
International Shanty Choir Rehearsals weekly on Thurs in
Santa Luzia, Tavira. Tel: 926 684
061. Website: www.eaisc.eu
Experience joy & fun in harmony
singing. We welcome men &
women to our Barbershop
chorus with members from 6
countries. Rehearsals Tues
evenings in a Lagar in
Moncarapacho. Info: 914 848 108.

SPORT
26th Edition of the Praia da
Rocha Swimming Competition 1 Aug
Aug, 12am - 2pm. Área
Desportiva, Praia da Rocha. Tel:
282 415 456
26th Edition of the Baía Lagos
Aug, 9:30am. Meia
Race - 2 Aug
Praia, Lagos. Tel: 282 771 700
National Beach Handball
Circuit - Final Round, until 2
Aug, all day.. Área Desportiva,
Praia da Rocha. Tel: 965 629 755
Full Moon Nights - 2 Aug,
10km Posture Walking. 3 Aug
Aug,
20km BTT Mountain Bike Ride.
Marina, V. R. Sto. António.
9:30pm Meet, 10pm Departure.
5 km Night
Night--time walk or 10km
run. Largo, Carvoeiro. 5 Aug
Aug.
Start 8.45pm.
Walking Football for the 50+ Every Thur
Thur. 9.30am - 11am, at
José Arcanjo Stadium, Olhão
(behind McDonalds EN125)
Fitness, fun & friendship. Only €3
/ session. Contact: 916 504 903
christopher.wright@
hotmail.co.uk
Night Walks / Running - 7 Aug
Aug,
Praia de Faro/Ludo (Meeting near
the bridge). 14 Aug
Aug, Estoi/
Malhão (Meeting in Estoi). 9pm.
Regional Beach Volleyball
Circuit - Final round, 8 Aug
Aug, all
day. Área Desportiva, Praia da
Rocha. Tel: 965 011 067
Valverde Lawn Bowls Club Almancil, now open five days per
week. Come and join us for our
ed, Thur
roll-ups on Mon, W
Wed,
Thur,, Fri
& Sun from 10am. Tuition is
available if new to the game,
holiday- makers are welcome.
Call Jen on 282 332 628 or 937
264 287.
7 th of Alvor’s Swimming
Competion - 15 Aug
Aug, 12am 2pm. Praia da Restinga, Alvor.
Tel: 964 011 067
Silves Badminton Group meets
most Thur evenings through-out
the year (except August) from
8pm-10pm in the Sports Hall at
the Campos de Ténis Municipais in
Silves. Four indoor courts. €2.50/
session including shuttlecocks.
Bring own racket & suitable
footwear. Friendly group. Players
ranging from 8-22 info:

NOTE
Events are correct at the time of going to press and according to
information given to The Portugal News. However, events may
be cancelled, delayed or fail to live up to their billing.
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Existe como que um equilíbrio
entre uma postura tranquila
que emana ponderação e
ao mesmo tempo um género
de impulsividade contida,
com uma postura leve,
irreverente e bem disposta.
Existe um percurso de vida
muito dedicado a uma causa
política. E um outro percurso
muito entregue a uma causa
educativa. Existe entre ambos
a cumplicidade necessária, a
amizade preciosa e a partilha
de sonhos e projectos. Existe,
entre o Luís Filipe e a Joana,
um sentimento de solidez e de
futuro que passa por agregar
afectos, por gerir emoções
e por criar raízes que, lá
longe no tempo, podemos
vislumbrar. Existiu, em mais
uma noite de Conversas
com Sabor - no inimitável
espaço da Quinta Bela Vista
- palavras que permitiram
descobertas, sorrisos que
se trocaram por entre
sabores, enriquecimentos
que reforçaram amizades. E
saberes que permanecerão
nas memórias.
António Cruz
Fotos: D.R.

Luís Filipe, 35 anos recentemente cumpridos, qual foi o seu
momento de maior felicidade ao
longo destes anos?
Tive momentos de enorme felicidade mas talvez que o maior momento tenha sido quando terminei a
licenciatura, foi fantástico, cada
êxito profissional que vou atin-
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Luis Filipe
Santos
e Joana

gindo, cada vitória do clube a que
pertenço são momentos de felicidade extraordinários, não consigo
desassociar a felicidade do sucesso
mas para mim todos os momentos
de felicidade que tenho são sinónimo de todos os momentos de sucesso que tive. Cada etapa bem-sucedida é um enorme momento de felicidade.
A Joana foi um momento de
sucesso?
Sem dúvida alguma. A Joana é um
pilar fundamental para mim, é uma
pessoa que me ajuda imenso diariamente. É quase o meu muro das
lamentações, é uma pessoa muito
mais forte do que eu. É uma pessoa ponderada e que me fez crescer muito. É uma pessoa que para
mim é fundamental e acho que só
podemos enveredar por uma vida
de sucesso quando temos estabilidade em casa, e a Joana é um pilar
dessa estabilidade. É decisiva na
minha vida.
O que é que apagaria do seu passado, ou é daquelas pessoas que
fez tudo bem até hoje?
Fiz muita coisa mal. Tive algumas derrotas mas não considero
que exista um episódio específico
do passado que tenha que apagar.

Não consigo olhar para o passado
e dizer: quero apagar uma derrota,
pois a derrota foi o momento que
mais me fez aprender. Tive alguns
momentos mais complicados mas
acho que tenho que me orgulhar
muito do meu passado.
Viajando até à sua infância, esse
seu ar tranquilo e sossegado vem
de berço ou era daqueles pestinhas encantadores a que as velhinhas não conseguiam resistir?
Acho que é uma defesa. Sou aquele
tipo de pessoa que quando me chateio, chateio-me à séria mesmo. É
uma defesa mesmo. Este ar calmo
é acima de tudo o ponderar e o pensar de todos os momentos que tenho
da minha vida porque ao contrário
do que deixo transparecer, sou uma
pessoa bastante impulsiva e com
um feitio muito especial.
Lembra-se do que os seus pais
mais diziam ou comentavam acerca de si quando era pequeno?
O que os meus pais mais diziam
sempre era que «com o Luís Filipe nunca iremos ter problemas»,
porque eu conseguia, ao contrário
do meu irmão, que é provavelmente a pessoa de que mais gosto neste
mundo, eu conseguia fazer as coisas
sem nunca ser apanhado.

Até nisso teve sucesso...
Pois, e os meus pais então diziam
isso: com o Luís Filipe nunca iremos ter problemas. O meu irmão
era diferente, mais “estoira vergas” e apanhava sempre. Ou era
sempre apanhado.
Enquanto aluno, era aplicado ou
era um baldas e cabulava nos
testes?
Eu estudava o suficiente. Quando
estudava era para passar. Eu queria passar e sabia que se passasse
iria atingir os meus objectivos e ter
mais tempo para me dedicar às coisas que gostava de fazer.
Joana, vamos imaginá-la não cerca de seis anos mais nova do que
o Luís Filipe mas sim 16 anos
mais velha do que ele, uma viagem no tempo, portanto. Imagine-se professora do Luís Filipe no
pré-escolar. Acha que seria uma
daquelas crianças com que andaria sempre ao colo a dar-lhe beijinhos?
Conhecendo-o como o conheço, ele
ia enervar-se profundamente porque, como disse, esta calma que
tem e o ser tão discreto para mim
tem um nome: sonso [risos]. E
como tenho muitos alunos e conhePágina
ço-os bem, miúdos
sonsos21
são aque-
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les miúdos que me enervam e assim
seria com Luís Filipe. Portanto
pouco carinho e pouco colo ele teria
com certeza. [risos]
O que dizem os entendidos acerca do signo escorpião é verdade?
Não concordo em nada. Dizem que
os escorpiões são pessoas vingativas e más. Falo por mim e não me
achando perfeita, conhecendo a
minha personalidade e outras pessoas de escorpião, somos todos tão
diferentes! Trabalhei ano e meio
com uma pessoa do signo escorpião
do mesmo dia que eu, sexo masculino e completamente diferente
de mim. Acima de tudo somos um
signo forte e que as pessoas tanto
temem sem razão alguma. Falando
por mim e das pessoas que conheço
é mais um mito do que outra coisa.
Porque enveredou pela via do
ensino? Queria ser professora
quando era miúda?
Sempre. A minha mãe costumava
dizer que eu sempre quis ter uma
profissão na vida que era seguir o
Ensino. Desde pequenina, sempre
quis ser educadora e foi um sonho
de vida que concretizei, é “aquele”
sonho de vida que concretizei. Tal
como o Luís Filipe, não vou dizer
que fui uma aluna brilhante mas
sempre dei conta do recado e dei
conta das minhas obrigações. Chego a casa, faço os meus trabalhos e
gosto muito. É como o ditado que
diz: “quem faz o que gosta, não
tem um trabalho”. Eu enquadro-me
nessa postura e gosto muito.
O que é que mais a realiza na sua
profissão?
Acima de tudo, é o feedback que
tenho dos meus alunos, é sentir o
carinho que eles têm por mim, é
sentir que eles querem vir para a
escola e é sentir que quando à tarde
os pais vêm buscá-los os pais dizerem que não queriam ir para casa
mais cedo porque queriam ir à aula
da professora Joana. Isso para mim
é uma satisfação muito grande porque o que passei na minha infância
com uma professora rígida - aquela
professora de quem se tinha medo comigo os meus alunos estão muito
à vontade dentro da sala e a minha
boa disposição, que é inata, e passo para eles, e que os torna felizes.
Os meus alunos são alunos felizes!
Se não tivesse sido professora o
que é que gostaria de ter seguido?
Área da Ciência jamais. A minha
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família enveredou pela área da saúde. Talvez tivesse seguido a área do
desporto, talvez tivesse sido desportista que é a única área de que
gosto.
Segundo me constou, ter sido
desportista é uma área que não
faz questão divulgar...alguma má
recordação desse período da sua
vida?
Não. Nenhum recalcamento,
nenhuma frustração de atleta. Fui
atleta durante muitos anos, foi uma
fase muito feliz, fiz aquelas amizades e leis para a vida como o respeito porque o respeito nós adquirimos no desporto. É no desporto que aprendemos a respeitar os
outros e a viver em grupo e a respeitar o espaço do outro acima de
tudo, e fui muito feliz. Mas tive que
sair porque o meu pai na altura disse-me que iria para a universidade e teria que optar porque os treinos eram muito tarde – das 21h às
23h30, com campeonato, com viagens, e com universidade logo de
manhã. E já não dava. Saí e ficaram as amizades, foi uma fase fantástica da minha vida e fui muito
feliz a jogar andebol.
Até onde é que chegou a jogar
andebol?
Fui sempre convocada para a Selecção da Madeira e destaquei-me, sou
daquele tempo em que ambicionávamos viajar com a equipa e ter
autorização dos nossos pais, eles
darem o dinheiro para usarmos à
nossa responsabilidade e isto é coisa que hoje em dia já não acontece. No meu tempo viajar com as
minhas colegas de equipa era um
sonho, mas hoje vejo entre as atletas jovens que se perdeu este gosto porque viajar é uma coisa banal.
No meu tempo, dormíamos no chão
de uma escola e tínhamos o material emprestado do clube e hoje em
dia têm fato de treino comprado,
meias compradas, ténis comprados,
têm tudo e não ligam a nada. O que
me recordo do desporto é irmos ao
Madeira e pedirmos emprestadas
as bolsas e ficávamos todas contentes a desfilar pelo Funchal com o
logo do nosso clube e hoje este espírito perdeu-se.
Luís Filipe, licenciado em Ciências da Comunicação. De que forma gosta mais de comunicar?
Gosto muito de comunicar. Acho
que sou um comunicador. Sou mui-
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to de impulsos em algumas fases da
minha vida, gosto muito de ler, sou
capaz de ler dois livros numa semana e depois estar três meses sem ler
mas a comunicação é quase tudo
na vida. Um bom comunicador tem
técnicas específicas de surpreender
e técnicas que são fundamentais na
vida. Tenho estado em muitas negociações, no campo político, no que
diz respeito a listas de lugares, de
candidaturas e acho que todas essas
negociações são vencidas por aqueles indivíduos que melhor comunicam porque a sociedade é cada vez
mais de imagem, de discurso, de
persuasão e a comunicação, nesse
aspecto, atinge patamares de extrema importância.
A persuasão é importante na forma de comunicar?
É fundamental.
Assumidamente social-democrata, com várias funções já desempenhadas, o Luís Filipe tem espaço de opinião na comunicação
social. As suas opiniões costumam ferir susceptibilidades?
Sim. Ferem sempre. Eu escrevo mas sinceramente não valorizo muito aquilo que escrevo porque acho que não é grande literatura. São artigos de opinião, uma
escrita banal e corrente, uma escrita para que as pessoas percebam
sobre o desporto, sobre o Marítimo.
E obviamente as pessoas dos outros
clubes não gostam porque nos textos há sempre uma pitada de sal,
uma ironia, um sarcasmo que faz
com que os adeptos de outros clubes
não gostam mas acho que todos nós
temos que ter um relógio, um ponteiro nos nossos gestos e atitudes
e então trimestralmente gosto de
escrever aquele artigo que de alguma forma é um abanão, é um passar de mensagem, um recado político, ou à sociedade ou à minha faixa
etária, como foi o caso de um artigo
que escrevi recentemente, e obviamente os artigos nunca são consensuais e mal de nós se fossem. É bom
que um artigo não reúna consenso.
Insultos, ameaças, ofensas. Costuma ser alvo disso?
Não chega a esse ponto.
Estar na política é um osso duro
de roer?
É um osso duro de roer mas as coisas fáceis não têm piada e estar na
política não é uma coisa fácil, não
é um território de meninos. É um

território de gente de barba rija,
que sabe o que quer, que joga a vida
muitas vezes. Obviamente luta-se e
quer-se acreditar que grande parte dessas pessoas lutam por ideais. Olaf Palm, o grande mentor da
social-democracia, dizia «se o meu
filho quando tiver 18 anos, não for
de esquerda, fico preocupado, mas
se ele com 40 anos ainda for de
esquerda, fico mais preocupado
ainda», portanto, a minha socialdemocracia tem a ver, de facto,
com os meus ideais iniciais, quando
comecei a ler política e a admirar
as grandes figuras da política como
Che Guevara, toda aquela revolução cubana que depois vim a descobrir em tudo o que li. E no início
tudo isto me seduzia, até o discurso
revolucionário.
Mais tarde faz uma Pós Graduação em Higiene e Segurança Alimentar. Porque é que escolheu
esta especialidade e não outra?
Por razões profissionais. É uma
área que me fascina, é uma área
muito vasta e achei que para ter
um melhor desempenho profissional tinha que me especializar na
área que trabalhava porque, cada
vez mais, as superfícies comerciais
- e bem - fazem-se dotar de grandes
e excelentes quadros técnicos, e eu
tenho o desafio constante, quando
entro num estabelecimento comercial, vou inspeccionar. Sou o primeiro juiz na inspecção e muitas
vezes confronto-me com técnicos,
engenheiros alimentares e médicos alimentares que sabem tanto
ou mais do que eu, e a especialização na área profissional que desempenhamos deve ser uma preocupação constante. Foi por aí que tirei
o Mestrado.
O Luís Felipe é hoje Inspector
Superior das Actividades Económicas. Recebem muitas denúncias?
Sim recebemos muitas denúncias.
Cada vez mais noto – e estou na
Inspecção há 11 anos – que até
nas denúncias há uma evolução.
Os consumidores são conhecedores
da legislação e por isso, as denuncias para nós são um desafio porque demonstram que os consumidores são cada vez mais conhecedores
da realidade.
Conseguem acorrer a todas as
denúncias?
Sim. É a nossa obrigação. Temos
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prazos para acorrer, averiguar todo
o expediente e mal de nós se existíssemos e não conseguíssemos salvaguardar as denúncias do consumidor.
São todas fundamentadas ou são
por vezes actos de vingança para
chatear?
Há de tudo. Quando lemos um texto
de uma queixa, facilmente detectamos, devido à experiência e traquejo que vamos adquirindo ao longo
dos anos, se é, efectivamente, uma
vingança, ou se é alguém de facto lesado. Agora, não nos compete
aferir isso. Compete-nos averiguar,
investigar e acima de tudo, zelar
pelo bem e pela segurança dos consumidores.
E subornos? Existem tentativas de
subornar os inspectores?
Acho que essa questão é um mito
porque em 11 anos de profissão
nunca tive uma abordagem nesse sentido. Eu e com quase 100%
de certeza dos meus colegas em
relação a essa abordagem. O português, ao contrário do que se diz,
não é “bruto”. Em Portugal dificilmente conseguiremos subornar um
polícia, um polícia de rua e, no meu
caso, é quase impossível subornar
um Inspector das Actividades Económicas. A outros níveis a conversa muda de figura. Portugal é um
país em que os quadros médios e
superiores são pessoas da Administração Pública e são pessoas muito sérias. Quando ouvimos falar em
grandes problemas de corrupção
em Portugal vemos que geralmente
em 20 problemas de corrupção, um,
quando há, está relacionado com
um Técnico Superior de Administração Pública. Os outros são altas
patentes do país que muitas vezes
não têm formação nem moral cívica ou outras vezes académica para
exercer determinados cargos e que
não olham aos interesses do país
mas sim aos seus próprios interesses e fazem com que o país tenha
uma fama de ser um país pouco
sério quando na verdade, o povo
português é um povo sério.
Joana, quantos anos tem esta
relação?
Esta relação tem quase cerca de
7 anos.

01-06-2015

O que é que vos faz mais felizes
nesta relação?
Acho que acima de tudo a nossa
cumplicidade. Eu, que sou mais
nova do que ele - temos uma diferença de idade - tive que dar o passo e sair de casa dos meus pais.
E ao dar este passo tinha que ter
a certeza do que estava a fazer.
Para os meus pais foi um choque,
e tinha saber aquilo que queria
e foi um aviso do meu pai – tens
que saber o que queres! – [risos] e
então essa cumplicidade com o Luís
é um porto seguro, o porto seguro é o pilar desta relação e somolo um do outro. Embora tenhamos
funções diferentes, cada um com a
sua profissão e extras, eu dedicome aos meus alunos e quando chego
a casa desligo da escola e tenho a
vida “normal” de casa. O Luís não,
e então acabamos por nos complementar nesse sentido, em que ele
chega a casa e precisa de desabafar de todo o seu dia e eu estou ali,
para dar apoio, para o ouvir e darlhe a minha opinião.
Se se conseguisse transportar
para daqui a 50 anos, como é
que familiarmente falando gostaria de se ver?
Muito feliz e em casa com o Luís, o
rabugento…, com 3 filhos e netos.
[risos]
Têm trabalhado para isso?
Sim, para os filhos, que é aquele plano a curto prazo que queremos muito.
Entre as coisas que desconhecia
de si Luís Filipe, não sabia que
tinha sido comissário de bordo na
Air Atlantic. Como é que isso se
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proporcionou?
Foi engraçadíssimo. Fui viver para
Lisboa, como grande parte dos
madeirenses, e na altura concorri
para trabalhar na aviação. Mandei
um currículo esporádico, fui aceite
e fiz a formação e estive 18 meses
na aviação. Foi uma experiência
absolutamente fenomenal, tive o
privilégio de fazer viagens que não
sei se farei mais alguma vez na
vida. Estive em todos os continentes, estive nas Caraíbas inúmeras
vezes, em Cancun, Varadero, Punta Cana, Singapura, Timor... Fiz
voos engraçadíssimos. Há um que
me marcou imenso que foi Timor.
Tínhamos, e temos, militares portugueses em Timor a fazer comissões
de serviço e o Estado contratou o
nosso avião para transportar militares portugueses para Timor e trazer os que lá está. Fizemos Lisboa/
Bahrein/Singapura/Timor e inverso, onde ficávamos cinco noites, e
quando regressávamos para Portugal com os militares que lá estavam
há 9 meses, era um avião completamente de militares, mostravam
fotografias dos filhos que tinham
nascido e ainda não tinham visto.
E quando o avião toca na pista do
aeroporto, uns a chorar, outros a
gritar mas a cantar o hino de Portugal, chegamos a casa sãos e salvos e a cantar o nosso hino. Foi
a sensação mais impressionante
todas as viagens que fiz, foi provavelmente aquela que senti uma sensação mais arrepiante e foi fenomenal.
Porque é que não continuou nessas andanças, nesses voos?
Não continuei porque vi a aviação

como uma aventura, como descobrir o Mundo sem pagar mas eu
sabia que tinha que tirar um curso,
sabia que tinha que ter uma carreira forte e boa, tinha objectivos na
vida e aquilo para mim sempre foi
algo passageiro. Conheci pessoas
de enorme valor, pessoas que fizeram carreiras fantásticas na aviação. Para mim foi basicamente uma
experiência de vida.
Dizia-me em determinado
momento que apostar nos jovens
é considerado uma aposta de risco. Porquê é que sente isso?
Apostar nos jovens é considerado uma aposta de risco. Acho que,
considerando a minha geração, e
digo isto entre aspas que gostava que fosse o título da entrevista, acho que a minha geração de
uma vez por todas tem obrigação
de se impor, porque de uma vez por
todas tem que deixar de ser jovem.
As pessoas da minha idade têm que
perceber que trabalham, têm que
idealizar um sonho e lutar por esse
mesmo sonho e têm que tentar ser
actores principais na sociedade porque foi o que anteriores gerações
fizeram e nós preocupamo-nos muito em discutir coisas de jovens até
aos 40 anos. Nós sentimo-nos confortáveis na nossa condição juvenil
e isso faz com que os decisores políticos mais velhos consigam encaminhar-nos para um determinado
território e conseguem mostrar à
sociedade que efectivamente apostar num de nós é uma aposta vã. Se
nos mobilizássemos todos, se criássemos um sonho e disséssemos
“não!” e que a partir de agora quePáginae 23
remos ser os capitães
os coman-
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dantes do nosso destino, as coisas
mudariam naturalmente.
Haverá culpas repartidas das
gerações que estão acima e da
vossa própria geração que se
calhar não está a gritar suficientemente alto para se fazer ouvir?
As gerações que estão acima, sem
qualquer desprimor, sem qualquer
mal-estar, fazem uma coisa que
lhes é legítimo: querem manterse e nós, erradamente, colocamonos a jeito. Nós obviamente não
vamos criar convulsões sociais mas
temos que mostrar efectivamente
que somos uma mais-valia porque
somos provavelmente a geração
mais preparada em termos académicos, em termos intelectuais e em
termos de competências. Portugal
já teve grandes momentos e pergunto-me porque é que esta geração tão preparada não se consegue
emancipar? Não se encontraram
líderes nesta geração? Acho que
esta geração, acima de tudo, põese a jeito para ser considerada uma
geração de miúdos que um dia vão
ter uma oportunidade.
Como é que o Luís Filipe conseguiria inverter esta situação?
A minha geração tem de votar. Não
se compreende que não participem
quando são chamados para escolher quem irá liderar os seus destinos durante quatro anos. Ao não
votar perdemos a legitimidade de
criticar os políticos e as suas políticas. Continuar com uma abstenção de cinquenta por cento (50%)
significa branquear as más políticas. A minha geração deve juntar
–se e debater as suas problemáticas, sem um crivo partidário a asfixiá-la para depois exercer um movimento de pressão. Esse movimento
deve informar os políticos decisores. Estes debates devem conter as
maiores elites intelectuais da mesma. Deve ser transversal. E tem
que criar um Manifesto. Deve ser
criado um Manifesto futurista com
ideias, com debate e com um sonho.
A minha geração tem de criar o seu
próprio sonho e ser comandante do
seu destino.
Qual é o seu sonho, então?
A minha visão para a sociedade
onde estou inserido é, acima de
tudo, que a Madeira tem valências
fenomenais, a Madeira tem capacidade para sair da situação onde
está. Tem é que apostar nos veí-

Página 24

ID: 60469058

culos e nos vectores certos para
se promover e para tentar, acima
de tudo, estar no centro de discussão em alguns círculos da Europa.
Na questão do Turismo, na questão Económica, em todas as questões estruturantes. Agora existe
um sonho que deve ser à semelhança do que a geração anterior criou
e que foi o sonho da Autonomia há
40 anos atrás, temos que ter um
sonho de um outro fundamento para
a Autonomia. Cada vez mais temos
que caminhar – é utópico estarmos
aqui a falar de uma independência – mas tem que haver um aprofundar de uma autonomia. Temos
que criar e moldar a Autonomia às
necessidades dos jovens de 30 anos.
E isso faz sentido quando somos
cada vez mais uma Região, e um
país com áreas tão dependentes
de outros?
A dependência é uma questão que
tem a ver com o sermos uma região
ultraperiférica e por isso tem sempre dependências de outros. Agora
faz sentido, em algumas matérias,
aprofundar a Autonomia. E pergunto: será que o fundador do facebook, que é um jovem, alguma vez
entrou numa associação de jovens
para ser um dos mais ricos do mundo? Não. Ele teve um sonho, uma
ideia e lutou por essa ideia e houve
um país que abraçou essa ideia. O
fundador do facebook em Portugal
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não passaria de um jovem que estaria numa JSD ou JS ou numa qualquer juventude partidária a fazer
campanhas eleitorais. O que ele
teve foi um país que lhe deu todas
as condições e faz-me alguma confusão ver que nós não abraçamos
causas, não abraçamos projectos e
não lutamos por aquilo que acreditamos porque estamos ali no nosso canto.
Joana, qual é a sua característica
de que mais se orgulha?
A minha boa disposição.
E qual é o defeito que tem e que
gostaria de não ter?
O Luís costuma dizer que eu gosto
de controlar tudo.
O que é que mais gostaria de resgatar do seu passado
Joana - A minha infância.
E o que é que, sentidamente, não
quer que lhe aconteça de todo?
Joana - Morrer.
A política desgasta?
Luís - Sem dúvida que sim.
Joana, gosta de política?
Não. Nada.
Que leitura faz dos resultados
finais de 29 de Março?
Vou aguardar para ver como é que
vai correr.
A política desgasta e obriga à
ingestão de muitos sapos?
Luís – Sim. Por vezes o bem comum
não é o bem particular e muitas
vezes o interesse de um indivíduo
vai contra o interesse da comunidade e portanto, a política deve
ser feita em prol da comunidade e
quem não aceita isso engole sapos.
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Quem está bem com a sua consciência raramente engole sapos.
O facto de ter um irmão no CDS
faz com que essa seja uma relação do tipo Nacional-Marítimo?
Não, nunca, em nenhuma circunstância. Adoro o meu irmão, que é a
pessoa que mais adoro e mais gosto
e nunca e em nenhuma circunstância tive uma discussão partidária
com o meu irmão. Nós até somos
parecidos em muitos aspectos e não
divergimos muito.
Por falar no Marítimo, também
desempenha funções no clube...
Sim. Pertenço à Assembleia-geral
do clube, sou o Vice-Presidente
da Assembleia Geral do Marítimo
e sou director do futebol de formação.
Marítimo e PSD Madeira. É ténue
a linha que os separa?
Não. São duas instituições diferentes, geridas de forma diferente,
mas, obviamente, existem ligações.
O Marítimo é, acima de tudo, um
clube de todos. O Marítimo não tem
dono e obviamente existem adeptos
do Marítimo que são do PSD, PS,
de todos os partidos. O Marítimo é
transversal na sociedade e acho que
existem essas semelhanças com o
PSD, mas se estivesse aqui alguém
do PS diria que também existem
semelhanças com o PS. O Marítimo é transversal.
Joana diga-me três palavras
começadas por “A” de que não
abdica no seu dia-a-dia?
Amor, alegria e amizade.
Entre uma vida longa cheia de

nada e uma vida curta mas muito preenchida, qual delas escolheria?
Uma vida curta mas muito preenchida.
O que entra em contrariedade
com o seu receio que é morrer.
É verdade mas eu sou muito activa.
Se fosse diagnosticada há uns anos
atrás, como muitos miúdos agora
são, eu seria com certeza hiperactiva de forma que, prefiro viver pouco mas intensamente do que viver
muito e numa pasmaceira sem nada
de interessante à minha volta.
A hiperactividade nas crianças é
hoje em dia um argumento que
é muito banalizado pelas muitas
pessoas sem justificação?
O facto de ser banalizado tem a ver
com o facto de muitas vezes não
existir o conhecimento da causa.
Estou a ler um livro de Nuno Lobo
Antunes em que o seu tema é “Mal
Entendidos” em que ele fala exactamente disso. Realmente hoje em
dia fala-se muito do défice de atenção, da hiperactividade, do síndrome de Asperger, mas a verdade é
que existe, e quem trabalha diariamente com crianças – hoje em dia
diz-se que é tudo hiperactivo – mas
não é verdade que todos sejam hiperactivos. As crianças são todas diferentes e todas têm ritmos diferentes
e um aluno desestabilizador dentro
de uma sala é muito difícil lidar.
A verdade é que a hiperactividade
existe e está diagnosticada, e cada
vez mais. O stresse e o nível de vida
que os pais têm, isso passa para
os filhos, esse stresse matinal de
levantar-se, «despacha-te que estás
atrasado», eles chegam à sala com
aquela aceleração toda. Não sei se
isso será a causa da hiperactividade mas garanto com toda a certeza
que ela existe.
E a vida, o que é que ela tem tido
de mais gratificante passados
estes anos?
Joana - O facto de ter seguido o
conselho do meu pai em ter deixado
o Andebol e ter ido para a universidade, ter tirado o curso que eu tanto quis e exercer a minha profissão,
é sem dúvida o melhor que a vida
me podia dar. Desfruto cada dia e
hoje em dia com o problema que os
professores passam, o grande trauma que é na verdade o desemprego, o grande flagelo do desemprego que temos, tenho sempre aquela
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esperança do conseguir ficar, de ir
mostrando trabalho e tentando ser
boa naquilo que faço, porque hoje
em dia temos que ser muito bons
naquilo que fazemos para ter o nosso lugar. E é isso que faz com que
a vida me sorria completamente.
As suas sobrinhas como é que se
encaixam na sua vida?
Temos uma relação muito próxima.
Quando a minha sobrinha Maria
Francisca [tem agora 10 anos] nasceu foi aquele momento de felicidade, é aquele momento que descrevo como o mais feliz da minha vida
até ao momento. E há 3 anos nasceu a Diana. A Maria Francisca já
é grande e não está propriamente interessada em vir para a casa
da tia ao contrário da Diana que é
a nossa companhia. E são os meus
amores, são parte de mim. O meu
irmão e a minha cunhada devido a
trabalharem por turnos no hospital,
deixam a Diana connosco, o que é
muito bom porque faz parte de mim
e de nós. Não é um filho - não sei o
que é amor de filho - mas não deve
ser muito diferente do que tenho
pelas minhas sobrinhas.
Se amanhã se cruzasse com a
professora Octávia [professora de
instrução primária] na rua, o que
é que lhe diria?
Luís - Cumprimentava-a e agradecia-lhe por tudo o que me transmitiu. Foi uma professora extremamente rigorosa mas foi uma professora que me ensinou imenso e tudo
de bom que hoje faço a ela o devo.
Nesse universo de pessoas que
tem conhecido e está invariavelmente ligado ao longo da sua
vida, qual é aquela que o marcou mais?
A minha avó paterna foi extremamente importante, que sempre exigiu de mim o melhor, sempre tentou
moldar-me à excelência e quando
tenho algumas vitórias penso nela.
Tenho também outra pessoa que
foi o pai adoptivo da minha mãe
que era tio paterno da minha mãe
e que cuidou dela desde os 3 anos e
que foi das pessoas intelectualmente mais inteligentes que conheci na
vida. Lembro-me do meu tio Camacho quase todos os dias porque ensinou-me a história do Marítimo, do
princípio ao fim, ensinou-me muito
e despertou-me uma grande curiosidade para conhecer história e
muitos episódios fenomenais por-
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que ele foi combatente na tentativa
de independência da Madeira chamada revolta da Madeira e tinha
uma mágoa enorme no Terreiro da
Luta porque era um independentista convicto e contava-me sempre a
história de que chegou a casa fardado e a mãe veio dar-lhe um abraço porque tinha acabado a guerra e
ele brigou com a mãe porque queria continuar na guerra e queria a
independência da Madeira. Ele contou-me essa história, e outras histórias, e por tudo isto foi uma pessoa
que me deu uma infância muito farta, uma infância que as crianças de
hoje em dia não têm e que foi muito
marcante na minha vida.
Em jeito de final desta conversa
com muito sabor, de que forma
olha para o seu futuro, seja familiar, profissional ou político?
Olho para o futuro sempre com o
mesmo raciocínio, ou seja, definindo sempre os meus objectivos. Posso conquistá-los ou não. Mas não
hei de chegar à velhice com a sensação de não ter tentado. Irei tentar sempre em todos os momentos
conquistar os objectivos que defini
e aqueles que acho que posso alcançar. Não tenho megalomanias e hei
de tentar sempre lutar por aquilo
em que acredito. Pelo que olho para
o futuro como alguém que lutou
sempre por aquilo que quis, acreditou e definiu como objectivo.
Joana, de que forma gosta de descrever a vossa relação?
Uma relação normal como qualquer outra, com os seus altos e baixos mas com uma parte que complementa que é a parte dele muito séria com a minha divertida, e
então completamo-nos. Ele chateiase com a minha parte divertida e
eu levo essa irritação na brincadeira e com boa disposição e tem sido
assim. Os problemas do Luís Filipe
eu vou banalizando-os e rindo dentro de casa. Acabamos por ter uma
relação com os seus altos e baixos
mas somos felizes assim. Somos
felizes por haver o respeito e a cumplicidade. É isso.>
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Conversas com Sabor...
Luis Filipe Santos e Joana Gonçalves
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