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CCAARRTTAAZZ      DDEESSPPOORRTTIIVVOO

Hoje
� BASQUETEBOL
Liga Portuguesa: Sampaense Basket-
Benfica, às 20h30.

Amanhã
� ANDEBOL
Campeonato Nacional da III Divisão
de Seniores Masculinos:
Académica-Samora Correia, às 18h00.

� BASQUETEBOL
Liga Portuguesa: Casino 
Ginásio-V. Guimarães, às 16h00.
Campeonato Nacional CNB 1: 
FC Gaia-Clube Infante de Montemor, 
às 16h00.
Campeonato Nacional CNB 2:
Lousanense/Golfinho-CAD, às 18h00;
Gumirães Basket-Buarcos, às 20h15.
Taça Distrital de Sub-18 Masculinos:
Ginásio Figueirense-Académica, 
às 18h15; CAD Coimbra Basquete 
A-Olivais, às 20h15, ambos 
no Pavilhão Galamba Marques.

� FUTEBOL
Campeonato Nacional da II Divisão
de Juniores (Série B): 
Padroense-Académica 
e Sabugal-Tourizense, às 15h00.
Campeonato Nacional da II Divisão
de Juniores (Série C): 
Torreense-U. Coimbra, às 15h00.
Campeonato Distrital de Juniores
(Série A): Lousanense-Nogueirense,
Mirandense-Brasfemes, Condeixa-Góis,
Penelense-União FC, Eirense-Gândaras,
Tabuense-Poiares e Oliveira 
do Hospital-Coja, às 15h00.
Campeonato Distrital de Juniores
(Série B): Carapinheirense-Esperança,
Os Águias-Vigor, Marialvas-Maiorca,
Adémia-Cernache, Tocha-Ribeirense 
e Académica/SF-Casaense, às 15h00.
Campeonato Distrital de Juvenis
(Série B): Naval-Casaense, às 18h00.
Campeonato Distrital de Infantis
(Série A): Coja-Oliveira do Hospital,
União FC-Lousanense B, Gândaras 
A-Tourizense e Pampilhosense-Góis, 
às 10h00; Lousanense C-Poiares,
Lousanense A-Arganil 
e Nogueirense-Gânadaras B, às 11h00.
Campeonato Distrital de Infantis
(Série B): Esperança-Condeixa A,
Formoselha-Arzila, Cernache B-
-Penelense, casaense-Vigor B e
Condeixa B-Sourense, às 10h00; 
Vigor A-Assafarge, Vinha da Rainha-
-Cernache A e U. Coimbra A-
-U. Coimbra B, às 11h00.
Campeonato Distrital de Infantis
(Série C): Adémia-Brasfemes, Eirense
B-Académica/OAF A, Académica/OAF
B-Eirense A e Pedrulhense-Souselas B,
às 10h00; Souselas A-Académica/SF C
e Académica/SF B-Académica/OAF C,
às 11h00; Almalaguês-Sanjoanense, 
às 15h00.
Campeonato Distrital de Infantis
(Série D): Marialvas A-Ereira B, 
Os Águias-Praia da Leirosa 

e Tocha B-Vateca, às 10h00; 
Ala Arriba-Tocha A, Montemorense-
-Marialvas B, Carapinheirense-
-Gândara, Touring-Cova Gala 
e Ereira A-Naval, às 11h00.
Campeonato Distrital de Benjamins
(Série A): Tourizense-Poiares, 
às 11h00; Coja-Nogueirense, União FC-
-Arganil, Pampilhosense-Góis 
e Gândaras B-Gândaras A, às 11h30.
Campeonato Distrital de Benjamins
(Série B): Pereira B-Casaense A 
e Assafarge-Condeixa A, às 11h00;
Esperança-Cernache A, Fomoselha-
-Arzila, Cernache B-Pereira A, Condeixa
B-Vigor B e Casaense B-Sourense, 
às 11h30.
Campeonato Distrital de Benjamins
(Série C): Académica/SF B-
-Académica/OAF C, às 10h00; 
Adémia-Brasfemes, Eirense-
Académica/OAF A, Académica/OAF B-
-Souselas, Pedrulhense-U. Coimbra 
e Académica/SF A-Ançã, às 11h30;
Almalaguês-Sanjoanense, às 16h30.
Campeonato Distrital de Benjamins
(Série D): Cova Gala-Praia da Peirosa 
e Naval A-Vateca, às 11h00; Marialvas
A-Ereira, Os Águias-Adémia B 
e Tocha A-Ala Arriba, às 11h30.

� FUTSAL
Campeonato Nacional da II Divisão
(Série B): Burinhosa-S. João, 
às 18h30.
Campeonato Nacional da III Divisão
(Série C): Ribeira de Frades-
-Vilaverdense, às 16h00; 
Prodeco-U. Leiria, às 17h00.
Campeonato Distrital da Divisão 
de Honra Masculino (Série A): 
Sport Conimbricense-Casa do Povo 
de Miranda do Corvo, às 19h00;
Serpinense-Chelo, Nogueira 
do Cravo-Pouca Pena e Espariz-
-Figueiró do Campo, às 20h00.
Campeonato Distrital da Divisão 
de Honra Masculino (Série B):
Paionense-Vila Verde, Quiaios-Granja
do Ulmeiro, CRI Alhadense-SBU
Alhadense e Prodema-Lagonense, 
às 20h00.
Campeonato Distrital da Divisão 
de Honra Femininos (Apuramento 
do Campeão): Santa Clara-Serpinense,
às 16h00; Ourentã-Vilaverdense, 
às 20h00.
Taça de Encerramento de Seniores
Femininos: Penelense-Ribeirense 
e Lôgo de Deus-Almas, às 16h00.
Campeonato Distrital de Iniciados:
Granja do Ulmeiro-Domus Nostra, 
Casa do Povo de Miranda do Corvo-
-Vilaverdense, Formoselha-Chelo, 
Miro-Ervedalense, Vila Verde-S. João 
e Norte e Soure-Montemorense, 
às 16h00.
Campeonato Distrital de Infantis
(Série A): APDF de Miranda do Corvo-
-S. Martinho da Cortiça, às 10h00; 
U. Coimbra-Norton de Matos, Miro-
-Casa do Povo de Miranda do Corvo 
e Lordemão-Ervedalense, às 11h00.
Campeonato Distrital de Infantis
(Série B): Norte e Soure-Vila Verde, 
às 10h00; Vilaverdense-Domus Nostra
e S. João-Granja do Ulmeiro, às 11h00.
Campeonato Distrital de Benjamins:
Granja do Ulmeiro-Vila Verde e Figueiró
do Campo-U. Coimbra, às 11h00; 
Casa do Povo de Miranda do Corvo-
-Montemorense, Norte e Soure-

-Vilaverdense e João Veloso-Miro, 
às 12h00.

� HÓQUEI EM PATINS
Campeonato Nacional de Seniores
Masculinos: Académica-Santa Cita, 
às 18h00.

� NATAÇÃO
Torneio Nadador Completo 
de Cadetes: às 10h00, na Piscina
Municipal de Condeixa-a-Nova.

� RÂGUEBI
Taça de Portugal Sénior: 
Direito-RC Lousã, às 14h00; 
CDUP-Académica, às 17h30.
Campeonato Nacional de Sub-16
(Fase de Apuramento – Grupo A):
Académica-CRE, às 14h00.
Campeonato Nacional de Sub-16
(Apurados – Grupo B): 
RC Lousã-CRAV, às 16h30.
Campeonato Nacional de Sub-16
(Não Apurados – Grupo B): Agrária de
Coimbra-Râguebi de Viana, às 14h00.
Campeonato Nacional de Sub-18
(Fase de Apuramento – Grupo A):
Académica-CRE, às 15h30.
Campeonato Nacional de Sub-18
(Apurados – Grupo B): Agrária 
de Coimbra-Prazer de Jogar Rugby,
às 15h30.

Domingo
� ATLETISMO
Campeonato Distrital Curto 
e Veteranos: IX Corta-Mato 
de Condeixa-a-Nova, nos terrenos
anexos à Biblioteca Nacional, 
às 10h00.

� BASQUETEBOL
Campeonato Nacional CNB 1: 
Olivais-Leça, às 16h30; Beira Mar-
-Sport Conimbricense, às 18h30.
Torneio Regional de Sub-14
Masculinos: CAD Coimbra Basquet-
-Olivais B, às 9h30; Académica-
-Sampaense Basket, às 11h30.
Taça Distrital de Sub-18 Masculinos:
Vencido do jogo Ginásio Figueirense-
-Académica com o vencido do jogo
CAD Coimbra Basquete A-Olivais, 
às 15h30; Vencedores dos jogos
referidos, às 17h30. 
Ambos os jogos no Pavilhão 
Galamba Marques.

� FUTEBOL
Campeonato Nacional da II Divisão:
Louletano-Tourizense, às 15h00.
Campeonato Nacional da III Divisão
(Série C): Sampedrense-Nogueirense 
e Oliveira do Hospital-Alba, às 15h00.
Campeonato Nacional da III Divisão
(Série D): Beneditense-Tocha, 
Sp. Pombal-FC Pampilhosa 
e Sourense-Crato, às 15h00.
Campeonato Nacional da I Divisão
Femininos: Boavista-Cadima, 
às 15h00.
Campeonato Nacional de Promoção
Femininos: Esperança-FC Cesarense,
às 15h00.
Campeonato Nacional de Iniciados
(Série D): Naval-Académica/OAF 
e Entroncamento-Eirense, às 11h00.

Campeonato Distrital da Divisão de
Honra: Pampilhosense-Académica/SF,
Arganil-Touring, Tabuense-Eirense,
Marialvas-Carapinheirense, Gândara-
-Febres, Vigor-Penelense e Vinha 
da Rainha-Ançã, às 15h00.
Campeonato Distrital da 1.ª Divisão
(Série A): Poiares-Mocidade,
Gândaras-S. Mamede, Góis-Arouce
Praia e S. Pedro de Alva-Lagares 
da Beira, às 15h00.
Campeonato Distrital da 1.ª Divisão
(Série B): Benfica Soure-Moinhos, 
Os Águias-Esperança, Sepins-Condeixa
e Botafogo-S. Silvestre, às 15h00.
Campeonato Distrital de Juvenis
(Série A): Brasfemes-Adémia, às 9h00;
Mirandense-Poiares, Condeixa-
-Nogueirense, Lousanense-Tabuense,
Arganil-Eirense e Oliveira do Hospital-
-Gândaras, às 11h00.
Campeonato Distrital de Juvenis
(Série B): Esperança-U. Coimbra 
e Os Águias-Académica/OAF, às 9h00;
Vigor-Ereira, Vinha da Rainha-
-Carapinheirense, Gândara-Marialvas 
e Tocha-Académica/SF, às 11h00.
Campeonato Distrital de Iniciados
(Série A): Nogueirense-Penelense,
Tabuense-Lousanense, 
Tourizense-Oliveira do Hospital 
e Gândaras-Arganil, às 11h00.
Campeonato Distrital de Iniciados
(Série B): Adémia-Condeixa,
Brasfemes-Académica/SF A, 
Souselas-U. Coimbra, Esperança-
-Casaense, Pedrulhense-Académica/SF
B e Académica/OAF-Cernache, às 11h00.
Campeonato Distrital de Iniciados
(Série C): Ereira-Touring,
Carapinheirense-Maiorca, 
Os Águias-Naval B, Marialvas-Tocha 
e Vateca-Ançã, às 11h00.

� FUTSAL
Taça Distrital de Juniores:
Sport Conimbricense-Académica/OAF,
às 11h00.
Taça de Encerramento de Juvenis
(Série A): Espariz-Chelo, às 10h00;
Serpinense-Miro, às 11h00.
Taça de Encerramento de Juvenis
(Série B): Norton de Matos-Norte 
e Soure, às 11h00.
Campeonato Distrital de Juvenis –
Apuramento de Campeão (Série A):
Casa do Povo de Miranda do Corvo-
-Ervedal da Beira, às 11h00.
Campeonato Distrital de Juvenis –
Apuramento de Campeão (Série B):
Santa Clara-Académica/OAF, às 11h00.

� HÓQUEI EM PATINS
Campeonato Nacional de Seniores
Femininos: Académica-Sanjoanense,
às 15h00.
Encontro Regional Escolares: Oliveira
do Hospital-Académica, às 15h00.

� NATAÇÃO
Torneio Nadador Completo 
de Cadetes: às 10h00, na Piscina
Municipal de Condeixa-a-Nova.

Segunda
� FUTEBOL
Campeonato Distrital de Benjamins
(Série D): Montemorense-Marialvas B,
às 19h30. Página 2
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ACV andebol
está em crescimento

A equipa de andebol da ACV � Associação Cultural de
Vermoim apadrinhou a criação de mais um clube de andebol
no distrito. O convite partiu da Associação de Andebol de
Braga e, para a direcção da ACV, significa o reconhecimento
do trabalho feito no clube. Deixa, por isso, os agradeci-
mentos a técnicos, atletas e familiares. «A forma como cres-
cemos todas as semanas em família fazendo face aos
obstáculos em conjunto faz do ACV Andebol Clube uma
referência e um exemplo a seguir», dizem em comunicado.
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Viseenses podem ser 
ultrapassados na tabela
O conjunto viseense sofreu duas derrotas consecutivas, que o atirou 
para a terceira posição na zona Centro da 3.ª Divisão. Este fim-de-semana,
a equipa folga e pode cair para o quarto lugar

Silvino Cardoso

� Disputa-se este sábado mais
uma jornada do campeonato - a
15.a - e muita coisa pode acon -
tecer para o futuro do Aca dé mi -
co de Viseu. 

Como a equipa vi seense não
joga, não vai pon tuar, o que quer
dizer que po de ficar mais longe
da lide ran ça e, ainda, ser
ultrapassada pelos perseguido -
res mais próximos, caso da
Juventude Desportivo do Lis
(Leiria). 

Há três jornadas atrás, o Aca -
démico liderava a zona Centro,

mas duas derrotas consecutivas,
a primeira em Castelo Branco,
frente à AD Albicsatrense (o que
já não acontecia há várias épo -
ca), e logo a seguir em casa, fren -
te ao Batalha Andebol Clube,
colocaram em causa a época,
ten do em conta que tem que es -
perar mais uma jornada para
recuperar um dos lugares de
acesso à subida.

O Académico até pode man -
ter a posição que ocupa, terceiro
classificado, se o Ílhavo Andebol
Clube não vencer ou empatar na
Batalha, mas a vitória da equipa
da casa também não serve de

muito aos academistas, porque
pa ssa a somar os mesmos pon -
tos que o Académico de Viseu. 

Em Coimbra a Académica
joga uma cartada importante
para sonhar com a eventual su -
bida à 2.a  Divisão. O adversário
não é fácil, pois chama-se Nú -
cleo de Andebol de Samora Co -
rreia, que parece ter recuperado
da quebra que evidenciou entre
a 6.a e a 10.a jornada. Para pensar
na promoção, só a vitória inte re -
ssa aos conimbricenses, mas es -
sa é também a ideia dos visi tan -
tes que não desistiram de con -
seguir uma posição que lhe per -

mita o mesmo objectivo do seu
oponente.

No que respeita aos clubes do
fundo da tabela, vai ser uma jor -
nada interessante, com o SIR 1.o

de Maio a ter de tentar salvar o
seu “destroçado” prestígio de
épo cas anteriores, com uma vi -
tó ria frente aos homens da terra
da “sopa de pedra”, ou seja, à
Associação Desportiva 20 km de
Almeirim, equipa que ainda não
ganhou nem empatou na prova.
Vitória praticamente garantida
dos donos da casa, mas não po -
dem desvalorizar a juventude
ribatejana. l

HÁ TRÊS JORNADAS atrás, os viseenses lideravam a classificação
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Câmara prevê gastar 800 mil euros
para renovar Avenida e Rua dos Chãos

José Carlos �  Lima

A Câmara Municipal de Bra-
ga aprecia hoje, na reunião 
do executivo, a retificação do 
processo de concurso públi-
co para a requalificação de 
superfície da Avenida Central 
e da Rua dos Chãos, emprei-
tada que está orçada em 803 
mil euros. 

De acordo com o procedi-
mento, as propostas devem ser 
apresentadas no prazo de 30 
dias a contar da data de pu-
blicação no Diário da Repúbli-
ca, sendo o prazo limite para a 
execução dos trabalhos de 130 
dias, pelo que se espera que 
a obra possa estar concluída 
antes do final do verão. 

O mesmo concurso fixa 
como preço “anormalmente 
baixo” aquele que ultrapasse 
menos 25 por cento do valor 
base estimado pelos serviços 
municipais para a empreitada 
em questão. A avaliação das 
propostas terá em atenção os 
critérios do preço mais vanta-
joso (50 por cento), da quali-
dade técnica da proposta (30 
por cento) e do prazo de exe-
cução (20 por cento). 

Os vereadores são igual-
mente chamados a aprovar 
uma nova transferência de 
150 mil euros para a Funda-

Câmara deverá renovar superfície da Avenida Central e da Rua dos Chãos até fi nal do Verão

DM

ção Bracara Augusta, como 
forma de «resolver os proble-
mas emergentes de tesoura-
ria» resultantes da organização 
do evento “Braga 2012 – Ca-
pital Europeia da Juventude”. 
O pedido de transferência da 
Administração da Fundação 
tem por base o facto de esta 
«não ter, no curto prazo, ca-
pacidade financeira para as-
sumir os compromissos com 
a equipa necessária ao de-
senvolvimento do projeto e 
às despesas administrativas 
inerentes ao funcionamento 
da estrutura». 

Na mesma reunião, os eleitos 
são igualmente chamados a ra-
tificar as decisões, de 5 e 22 de 
dezembro, tomadas pelo pre-

sidente da Câmara, de aceita-
ção e alteração da lista de er-
ros e omissões da obra de re-
qualificação do Quartel da GNR 
para sede da Capital Europeia 
da Juventude e da consequen-
te correção do preço base da 
empreitada, que passou a ser 
de 2,43 milhões de euros, mais 
400 mil euros do que estava 
previsto inicialmente. 

A revisão de preço e prorro-
gação do prazo para a apresen-
tação de propostas decorre da 
audição realizada aos interessa-
dos na execução da empreita-
da, que apontaram um conjun-
to de omissões e erros ao pro-
jeto, que obrigou a correções 
significativas ao programa de 
concurso. O procedimento ti-

nha sido aberto em setembro 
e as correções foram aprovadas 
em dezembro, o que faz com 
que escasseie cada vez mais 
o tempo para a renovação do 
Quartel da GNR, que terá um 
prazo de 180 dias para ser con-
cluído, após ter sido consuma-
da a adjudicação.

Apoios ao ABC
e a grupos de Reis

O executivo é ainda chama-
do a aprovar a atribuição de 
um subsídio de 5.816 euros 
ao “ABC de Braga – Andebol 
SAD”, proposto pela vereadora 
da Educação, Desporto e La-
zer, montante corresponden-
te a 40 por cento dos custos 
com a deslocação à Holanda, 

para o torneio de pré-qualifi-
cação europeia. 

Pela vereadora das fregue-
sias é igualmente proposto um 
subsídio de 1.916 euros à Jun-
ta de Freguesia de Ruílhe, va-
lor que é destinado a custear 
as despesas de pavimentação 
e alargamento da Rua da Are-
da daquela localidade. 

Na ordem de trabalhos 
consta também a atribui-
ção, submetida pela verea-
dora da Cultura, de 180 eu-
ros de  subsídio a cada um 
dos grupos participantes no 
“Encontro dos Reis e Janeiras 
2011/2012”. Este evento teve 
a participação de 43 grupos 
de todo o concelho de Bra-
ga, pelo que o apoio muni-
cipal totaliza o montante de 
mais de 7.700 euros. 

Da reunião faz ainda parte 
a prorrogação por cinco anos 
da concessão do direito de 
instalação de quiosques em 
espaço público, que abrange 
um total de 15 pequenos co-
mércios dispersos pela cida-
de. A solicitação dos interes-
sados mereceu o parecer po-
sitivo dos serviços municipais, 
atendendo a que «a atividade 
não tem peso económico de 
relevo, mas constitui em mui-
tos casos o único suporte fi-
nanceiro dos titulares». 
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A Câmara Municipal de Braga aprecia hoje, na reunião do executivo, a retificação do processo de concurso público para a 
requalificação de superfície da Avenida Central e da Rua dos Chãos, uma empreitada que está orçada em 803 mil euros. De 
acordo com o procedimento, as propostas devem ser apresentadas no prazo de 30 dias a contar da data de publicação no 
Diário da República, sendo o prazo limite para a execução dos trabalhos de 130 dias, pelo que se espera que a obra possa es-
tar concluída antes do final do verão. Braga p.5

Braga renova Avenida Central e Rua dos Chãos
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As equipas femininas de futsal e de 
andebol começaram 2012 da melhor 
maneira, obtendo bons resultados nas 
provas de apuramento para os campe-
onatos nacionais das respetivas mo-
dalidades. As campeãs nacionais de 
andebol arrancaram o primeiro lugar 
no torneio de apuramento da Covilhã 
enquanto que as jogadoras de futsal 
fi caram com a medalha de bronze na 
sua competição. 

Segundo Marco Oliveira, respon-
sável pelo setor do Desporto do IPL, 
“foi um bom resultado, que dá boas 
perspetivas de apuramento para a 
Fase Final”. Noutras modalidades, 
como futebol de onze, o IPL também 
venceu o primeiro torneio de apura-
mento, que teve lugar em Faro. Já em 
andebol masculino, o IPL contou com 
novos atletas, praticantes da modali-
dade com provas dadas. E, com esses 
reforços, obteve o segundo lugar no 
torneio de apuramento, um resultado 
que não acontecia há cinco anos. 

Mas nem tudo foram boas notí-
cias. Ainda neste semestre, os atletas 

da equipa de futsal masculino não 
saíram satisfeitos de Vila Real, onde 
decorreu o primeiro torneio de apu-
ramento da modalidade. “Os resulta-
dos fi caram um pouco aquém do que 
se esperava. Venceram uma partida, 
empataram outra e perderam, surpre-
endentemente, com a Universidade de 
Aveiro”, afi rmou Marco Oliveira.

Noutras modalidades, o IPL obte-
ve também bons resultados. Em ténis 
de mesa, a equipa obteve o quinto lu-
gar nos nacionais, uma prova em que 
o IPL nunca tinha participado. Em 
ténis, outra modalidade em que o IPL 
tem história, a equipa feminina aca-
bou em quarto lugar. “Tendo em con-
ta a qualidade das adversárias foi um 
ótimo resultado”, afi rmou. 

O calendário das competições 
universitárias do segundo semestre 
começa já em fevereiro, com as pro-
vas de Surf e Bodyboard, em Faro. 
As restantes fases fi nais das provas 
coletivas decorrem nas últimas duas 
semanas de abril, na Universidade 
do Minho. 

Equipas do IPL a caminho
dos Nacionais 

Futsal e andebol feminino começaram o ano da melhor maneira

DR

Texto Ana Vieira e Patrícia Calado

DR
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Alcobaça vai ser palco, no próximo dia 12, da 
fase final do campeonato regional de juvenis 
masculinos, competição que vai contar com a 
presença do Cister Sport e do Ext. Dom Fuas 
(nazaré), equipas que terminaram a 1ª fase 
na 1ª e 2ª posições, respectivamente. Aque-
las duas equipas da região já garantiram, de 
forma automática, a presença na 2ª fase do 
campeonato nacional da 2ª Divisão.

no regional de iniciados, equivalente à 2ª 
Divisão nacional, o Cister terminou o cam-
peonato com uma vitória sobre a Académica 
(36-18) e obtendo o 4º lugar, que lhe dá direito 
a disputar a fase final, que está marcada para 
o pavilhão da Batalha, nos dias 11 e 18 deste 

mês. neste escalão, Pedro Figueiredo é o “rei” 
do golo. o jovem alcobacense anotou 164 golos 
em 12 jogos, o que equivale a uma impressio-
nante média de 13,6 golos por partida.

A fase final do regional de iniciados vai opor 
Batalha (1º da fase regional), CAi Conceição 
(2º), Albicastrense (3º) e Cister (4º). Aos alco-
bacenses cabe a tarefa, teoricamente, mais 
complicada, dado que defrontará o Batalha 
numa das meias-finais.

Também com presença na fase final do 
regional estão as infantis do Ext. Dom Fuas, 
que terminaram a 1ª fase com um triunfo 
expressivo sobre a CB Castelo Branco (33-15), 
ocupando o 3º lugar da tabela. 

AnDEBoL

Alcobaça recebe final 
regional de juvenis

Cister Sport venceu fase regional e é um dos candidatos
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CPVV e LAAC 
com atletas na 
selecção regional

ANDEBOL

Juliana Arede e Marta Arede

Tânia Veiga e Nadia Gonçalves

Inês Alves e Inês Chaves

Filipa Silva e Joana Santos

As atletas Maria Luís e Ana Je-
sus (nascidas em 2000) e Luana 
Mota, Daniela Cruz e Mariana 
Marques (nascidas em 1999), da 
LAAC, e as atletas Juliana Arede e 
Marta Arede (nascidas em 2000) 
e Tânia Veiga, Nadia Gonçalves, 
Inês Alves, Inês Chaves, Filipa Sil-
va e Joana Santos (nascidas em 
1999), da CPVV, parti ciparam no 
treino da selecção regional de 
Aveiro, que se realizou em Salreu 
no sábado.
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Infantis masculinos de Valongo vencem série no nacional
Com o apuramento para a segunda 

fase do campeonato nacional já as-
segurado, os infanti s masculinos da 
CPVV deslocaram-se ao pavilhão da 
Lavandeira e obti veram uma impor-
tante vitória (26-20) sobre o 2º classi-
fi cado, o Feirense. 

Esta vitória permitiu aos atletas 
de Valongo manter o primeiro lugar 
e consequentemente ser a melhor 
equipa do distrito, o que vale por 
um título regional. Muitos foram os 
pais e amigos que acompanharam e 
incentivaram a formação comanda-
da por Miguel Ribeiro nesta difícil 
deslocação às terras de Santa Maria 
da Feira.

Jogaram e marcaram João Almei-
da; João Gaspar (7); Rafael Fernandes 
(gr); Cristi ano Nogueira (2); Pedro 
Saraiva (5); Francisco Ferreira (5); Mi-
guel Morais; José Simões(7); Rafael 
Santos; Bruno Esteves; João Almeida 
e Lucas Bem.

Classifi cação: 1º Valongo do Vouga, 
29 pontos; 2º Feirense A, 25; 3º Cane-

las, 24; 4º Vacariça, 18; 5º Sanjoanen-
se, 13; 6º Estarreja, 11.

Infantis masculinos da CPVV
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Engenharia Pavilhão Gimnodesportivo do Lagarteiro

CARACTERIZAÇÃO GERAL
A construção do pavilhão inseriu-se num terreno localizado

no Bairro do Lagarteiro, freguesia de Campanhã, no gave-

to entre a Av. Francisco Xavier Esteves e Rua António

Ricca Gonçalves, área que se encontrava em transforma-

ção, fundamentalmente no que se refere à rede viária e às

operações referentes à implementação do Parque Oriental.

Foi construída uma área de bancada de público com capa-

cidade para 124 espectadores, sendo 4 reservados a pes-

soas com mobilidade reduzida, em cadeira de rodas e res-

petivo acompanhante, integrada na área de atividade des-

portiva, devidamente acondicionada em espaço autónomo

e com acesso independente a partir do exterior, dando

cumprimento às normas de segurança aplicáveis.

O pavilhão gimnodesportivo desenvolve-se como um mo -

nó lito construído em chapa de policarbonato translúcido,

de forma a promover a desmaterialização do volume asso-

ciado à nave, que contém a área desportiva principal, bem

como a sua qualificação interior, em especial no que se

A CONSTRUTORA LUCIOS LEVOU A CABO A CONSTRUÇÃO

DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DO LAGARTEIRO, SENDO

A METRON ARQUITECTOS, RESPONSÁVEL PELO PROJETO

DA OBRA, A QUAL FOI ADJUDICADA PELA EMPRESA MUNICI-
PAL GOP (GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS), DA CÂMARA

MUNI CIPAL DO PORTO.

ESTE PROJETO IMPLICOU A CONSTRUÇÃO DE UMA ESTRU-
TURA METÁLICA, COBERTURAS E FACHADAS, BALNEÁRIOS,

PAVIMENTOS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS VOCACIONA-
DOS PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES COMO BASQUETEBOL,
ANDEBOL, VOLEIBOL E FUTEBOL DE SALÃO.

AO PERMITIREM UM APROVEITAMENTO MÁXIMO DA LUMINO-
SIDADE NATURAL, AS FACHADAS EM PAINÉIS DE POLICAR-
BONATO SÃO UMA DAS ESPECIFICIDADES QUE MAIS SE DES-
TACAM NO NOVO PAVILHÃO, INAUGURADO NO PASSADO MÊS

DE NOVEMBRO.
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refere às condições de iluminação natural, com evidentes

vantagens do ponto de vista da sua exploração, por minimi-

zar o uso de sistemas de iluminação artificial, articulada com

as restantes dependências técnicas que integram a área

dedicada ao sector de atletas / praticantes e técnicos.

Neste âmbito, quer da racionalização, quer da otimização

da eficiência energética do equipamento, importa ainda

fazer referência há utilização de sistemas energéticos alter-

nativos, designadamente sistema solar térmico para aqueci-

mento das águas quentes sanitárias (AQS), bem como um

conjunto de soluções construtivas que visam garantir

melhores níveis de conforto e menores perdas térmicas, ao

nível das caixilharias, sistemas de proteção térmica e expo-

sição solar, já que os vãos de maior dimensão se encontram

voltados a norte e desta forma protegidos da maior exposi-

ção solar.

Construído em placas de betão pré-fabricado, de forma a

garantir a indispensável proteção, ao nível do utilizador,

estabelece os limites do edifício, conferindo-lhe o carácter

unitário que se pretende evidenciar, ao mesmo tempo que,

pelo seu desenvolvimento linear e horizontal, do ponto de vista da

sua inserção urbana, concede-lhe a escala adequada em face

das características do lugar, acentuando com os seus desloca-

mentos, a entrada principal do edifício que se articula com o per-

curso pedonal considerado.

Do ponto de vista da construção, a opção recai na escolha de

uma solução construtiva do tipo “Nave Industrial”, constituída por

perfis metálicos e revestimento em painéis autoportantes em poli-

carbonato com 40 mm de espessura e geometria celular, permi-

tindo não só a construção de grandes áreas a baixos custos,

como igualmente de vãos apropriados à atividade que se desen-

volve.

Quanto à imagem, o edifício não deixa de atender a este facto,

perseguindo uma imagem “intrínseca” das construções desta

natureza e que se caracterizam por edifícios de tipo “industrial”,

onde a “standardização” e modularidade assumem um aspeto

relevante no seu desenho. Um edifício de contornos rigorosos e

bem definidos, cuja volumetria corresponde à função nele contida

e onde o rigor do desenho dos seus materiais contribui decisiva-

mente para a qualificação do lugar que cada um deles ocupa.
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Engenharia

MATERIAIS UTILIZADOS

IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES DUPLAS

A impermeabilização da parede interior de tijolo (na

parte posterior dos painéis de betão dos alçados), na

face da caixa-de-ar, foi feita com argamassa aditivada

de um produto hidrófugo do tipo “Sika - Super Sikalite”.

Na parte inferior da caixa-de-ar foi executada uma meia

cana com a mesma argamassa, dobrando pela parede

de tijolo a toda a altura.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES DAS INSTALAÇÕES

SANITÁRIAS

Nas paredes das instalações sanitárias e balneários /

vestiários foi aplicado um reboco hidrofogo.

Foi também considerado um impermeabilizante, do tipo

“Mapei - Keracrete”, a adicionar à argamassa de assen-

tamento das pastilhas cerâmicas.

ISOLAMENTO TÉRMICO DE PAREDES DUPLAS EXTERIORES E

INTERIORES

O isolamento térmico de paredes exteriores foi realiza-

do com placas de poliuretano extrudido com 50 mm, do

tipo “Dow Chemical - Wallmate”.

REVESTIMENTOS DE PAVIMENTOS

PAVIMENTO DESPORTIVO

(ÁREA DE PRÁTICA DESPORTIVA PRINCIPAL) 
Na área de prática desportiva principal, o pavimento desportivo é do

tipo “Wood Cushion II +”, com acabamento em madeira maciça de

Carvalho, com 20 mm de espessura, colado e pregado, assente sobre

subestrutura de 2 painéis de contraplacado multilaminado hidrófugo

com 12 mm espessura cada. Esta subestrutura está assente em supor-

tes elásticos de borracha natural, tronco-cónicos, do tipo Airflex

Conical Pad’s”, com 19 mm de espessura e perfurados verticalmente,

montado de acordo com as recomendações técnicas do fabricante,

incluindo todos os remates necessários ao seu bom funcionamento.

O acabamento foi feito através de afagamento especializado, tendo-se

seguido a fase de envernizamento do mesmo através de aplicação ver-

niz de alta resistência, em pelo menos 3 camadas.

As marcações das linhas de jogo foram executadas com tinta compatível

com a superfície do pavimento (tinta poliuretânica de dois componentes),

de acordo com as normas do fabricante e que satisfaçam as normas das

federações internacionais.

Os campos de jogos foram marcados com o seguinte código de cores: 

. Voleibol - cor azul; 

. Andebol - cor branco ou amarelo; 

. Basquetebol - cor vermelho ou branco; 

. Futsal - cor branco
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PAVIMENTO DESPORTIVO

(SALA DE ATIVIDADES / GINÁSIO) 
Na sala de atividades / ginásio o pavimento desportivo é

do tipo “Mondo - Mondoflex II”, cor azul H70, com espes-

sura total de 9 mm colocado sobre lâmina do tipo

“Everlay”, com 1,2 mm de espessura, de acordo com as

indicações técnicas do fabricante.

TAPETE DA ENTRADA (EXTERIOR) 
Tapete do tipo “Matador”, embutido em rebaixo do pa -

vimento, rematado com cantoneira em alumínio escova-

do, no lado exterior da entrada principal do edifício.

Na porta para o exterior do corredor dos balneários foi

também colocado tapete, do tipo “Matador” devida-

mente rematado com cantoneira em alumínio escova-

do.

REVESTIMENTOS DE PAREDES

PAREDES EM PASTILHA CERÂMICA

Revestimento de paredes interiores dos balneários /

vestiários dos atletas, instalações sanitárias de públi-

co, em pastilha cerâmica, do tipo “Cinca”, com 2,5x2,5

cm - ref. 0201 (cor branca), até à altura definida em

projeto, assente com cimento cola branco, sendo as

juntas tomadas com cimento cola branco pigmentado,

do tipo “WeberColor - ref. branco sujo”.

PAREDES EM GESSO CARTONADO

Parede com painéis de gesso cartonado tipo "Pladur

- "PladurFon R”, constituído por sandwich acústica

formada por placa de gesso cartonado com 13 mm,

camada de lã mineral de rocha com 50 mm e 70

kg/m³, caixa-de-ar com 50 mm, incluindo amortecedor

anti-vibrátil, placa de gesso cartonado com 15 mm de

espessura, membrana acústica, placa de gesso car-

tonado com 13 mm de espessura e camada final de lã

mineral de rocha com 50 mm espessura e 70 kg/m³,

incluindo furações e adaptações para elementos

embutidos, estruturas metálicas de fixação, remates,

tratamento de juntas, barramento total para receber

pintura, execução e todos os trabalhos necessários,

de acordo com os pormenores do projeto e recomen-

dações do fabricante.

REVESTIMENTOS DE TETOS

TETO FALSO EM GESSO CARTONADO HIDRÓFUGO

Tetos falsos em placas de gesso cartonado hidrófugo,

do tipo “Knauf - H”, devidamente acabado e pintado,

no átrio de entrada, balneários, vestiários, gabinetes

de apoio e instalações sanitárias.

. As placas são aparafusadas a estrutura metálica de

aço galvanizado de mestras primarias 60/27, modula-

das a 1200 mm e/ou, sustentadas por suspensões

diretas a cada 1000 mm e mestras secundarias fixa-

das perpendicularmente às primárias e ao mesmo

nível por empalmes em cruz e moduladas a 500 mm. 

. As fixações são elásticas com interposição de ele-

mento resiliente, de modo a ter um comportamento

acústico adequado. 

TETO FALSO EM GESSO CARTONADO HIDRÓFUGO (SECTOR DE APOIO) 
Teto falso (incluindo recaídas) com painéis de gesso cartonado tipo "Pladur"

- PladurFon R”, constituído por sandwich acústica formada por placa de

gesso cartonado com 13 mm de espessura, camada de lã mineral de rocha

com 50 mm de espessura e 70 kg/m³, caixa-de-ar com 50 mm, incluindo

amortecedor anti-vibrátil, placa de gesso cartonado com 15 mm de espes-

sura, membrana acústica, placa de gesso cartonado com 13 mm de espes-

sura e camada final de lã mineral de rocha com 50 mm espessura e 70

kg/m³, incluindo furações e adaptações para elementos embutidos, estrutu-

ras metálicas de fixação, remates, tratamento de juntas, barramento total

para receber pintura, execução e todos os trabalhos necessários, de acordo

com os pormenores do projeto e recomendações do fabricante.

As placas são aparafusadas a estrutura metálica de aço galvanizado de

mestras primarias 60/27, moduladas a 1200 mm e/ou, sustentadas por sus-

pensões diretas a cada 1000 mm, e mestras secundarias fixadas perpendi-

cularmente às primárias e ao mesmo nível por empalmes em cruz e modu-

ladas a 500 mm.

As placas são aparafusadas à estrutura metálica que por sua vez é fixada

ao teto com a suspensão combinada com grampo ou diretamente aparafu-

sada se tratar de ancoragem direta. As placas foram aparafusadas aos per-

fis cruzados a diferente nível, e executada uma junta de dilatação debaixo

de cada junta do teto original. 

As fixações são elásticas com interposição de elemento resiliente, de modo

a possuírem um comportamento acústico adequado. 

REVESTIMENTOS EXTERIORES

PAINÉIS DE COBERTURA

Os painéis de cobertura a aplicar no edifício (área de evolução desportiva e

balneários) são em painel de lã de rocha, do tipo “FTB - Painel Sandwich

Perfil de Cobertura”, com espessura de 50 mm e 90/100 kg/m³, cor RAL

9006, acabamento interior (chapa inferior) em chapa microperfurada de cor

branca, permitindo um ótimo isolamento térmico, isolamento acústico e

comportamento ao fogo.

Esta cobertura foi dotada de rasgos para a instalação de dois ventiladores.
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