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7ª Jornada Nacional da 2ª Divisão, Zona 2, 2.ª Fase 
ADA 34 x 30 Sir 1.º Maio

ADA volta a vencer
A Associação Despor-

tiva Albicastrense (ADA) 
recebeu e bateu (34x30) 
o Sir 1.º Maio, voltando 
assim aos triunfos após 
duas derrotas consecuti-
vas. Numa primeira parte 
em que a equipa da casa 
foi muito superior, os 
forasteiros conseguiram 
equilibrar no segundo 
tempo.

Os albicastrenses en-
traram bem na partida e 
o primeiro tempo correu 
bem aos pupilos de An-
tónio Mata e José Cur-
to. Estiveram sempre 
na frente do marcador 
e chegaram ao intervalo 
com uma boa vantagem 
(20x16).

Na segunda parte, no 
entanto, a história do 
jogo foi um pouco dife-
rente. Os visitantes, em 
desvantagem, foram à 
procura do prejuízo e 

conseguiram equilibrar a 
partida e o marcador.

O conjunto da casa, po-
rém, soube gerir a vanta-
gem e nunca deixou que 
o adversário ficasse na 
frente do marcador.

No segundo tempo, o 
resultado apontou um 
empate (14x14), o que se 
traduziu numa vitória dos 
albicastrenses (34x30).

Diogo Coelho – com 
oito golos – Ricardo Oli-
veira – com sete tiros cer-
teiros – e Tiago Carmo e 

Daniel Gomes – com seis 
tentos cada – foram os 
principais responsáveis 
pela construção deste 
triunfo.

A ADA continua assim 
no 4.º lugar, mas agora 
com 33 pontos. Na próxi-

ma jornada, a Associação 
Desportiva recebe o líder 
da Zona, Benfica B.

O jogo está marca-
do para sábado, dia 5 de 
maio, às 18 horas, no Pa-
vilhão Municipal de Cas-
telo Branco.

A Associação Desportiva Albicastrense 
(ADA) recebeu e bateu (34x30) o Sir 
1.º Maio, voltando assim aos triunfos 
após duas derrotas consecutivas.

Instituto Politécnico de Castelo Branco

Equipa de Basquetebol deixa boa imagem 
no Campeonato Nacional Universitário

A equipa de basquete-
bol do Instituto Politéc-
nico de Castelo Branco 
(IPCB) participou na fase 
final do Campeonato 
Nacional Universitário, 
realizado entre 16 e 23 de 
abril na cidade anfitriã de 
Aveiro, obtendo um dig-
no 3º lugar dos Institutos 
Politécnicos nacionais, 
ficando mesmo consa-
grada como a 11ª melhor 
equipa entre todas as 
participantes.

Os alunos do Instituto 
Politécnico de Castelo 
Branco, equipa composta 
por jogadores amadores, 
honraram o IPCB pela 
forma como lutaram para 
ganhar, de tal forma, que 
os jogos só ficaram deci-
didos nos segundos finais 
de cada partida.

Os alunos do IPCB es-
meram-se, sofreram e 
ultrapassaram em muito 
as suas expectativas e até 
as suas capacidades com-

parativamente à qualida-
de e experiência dos seus 
adversários.

A grande diferença re-
sidiu na eficácia das equi-
pas adversárias, pois o 
treino diário das equipas 
federadas, a que perten-
cem os jogadores de to-
das as outras instituições 
de ensino superior, não é 
comparável aos dois trei-
nos semanais dos alunos 
do IPCB. 

Para contextualizar 
esta realidade, a equipa 
de basquetebol do IPCB 

jogou contra jogadores 
federados, muitos deles 
em equipas séniores, al-
guns na 2º Liga profis-
sional (como da equipa 
campeã universitária 
AAUAv).

Os bravos alunos fo-
ram: João Carpinteiro 
aluno da ESECB, Pedro 
Costa aluno da ESALD, 
Vedad aluno de ERAS-
MUS na ESTCB, Gui-
lherme Farias aluno da 
ESECB, Diogo Cruz 
aluno da ESECB, Hélio 
Correia aluno da EST-

CB, Jorge David aluno da 
ESTCB, Edson Salvador 
aluno da ESTCB, Bruno 
Barros aluno da ESTCB, 
Geoffrey Spencer aluno 
da ESTCB, Miguel Lopes 
aluno da ESTCB, José 
Cruz aluno da ESTCB.

A equipa do IPCB é 
ainda constituída pelo 
treinador João Rocha, 
pelo coordenador da li-
cenciatura em Despor-
to e Atividade Física da 
ESECB, Rui Paulo, e por 
Diogo Guiomar, diretor 
de equipa.

Escuderia Castelo Branco

António Sequeira eleito 
para mais um mandato

A Escuderia Castelo 
Branco realizou, na Sede 
Social, no passado dia 24 
de abril, as eleições para 
o biénio 2018-2020. An-
tónio Sequeira, atual pre-
sidente, voltou a merecer 
a confiança dos sócios, 
numa votação com con-
tou com cerca de 1400 as-
sociados.

A Lista A, única que se 
apresentou a sufrágio, ob-
teve 96% dos votos, numa 
expressiva e renovada 
confiança no atual presi-
dente e na sua direção.

Após a tomada de pos-
se, que decorreu logo após 
o anúncio dos resulta-
dos perante a Comissão 
Eleitoral nomeada para o 
efeito, António Sequei-
ra agradeceu a presença 
massiva, uma das maiores 
dos últimos tempos, bem 

como o voto de confiança 
no trabalho realizado até 
agora.

Para o biénio 2018-
2020, a Escuderia Cas-
telo Branco irá contar 
com António Sequeira 
na presidência da direção 
e com Paulo Rosa como 
vice-presidente. Na Mesa 
Assembleia Geral, Nuno 
Almeida Santos será o 
presidente e Miguel Mor-
gado Duarte será o vice
-presidente. No Conselho 
Fiscal, Luís Rosa e Fer-
nando Patrício ocupam o 
lugar de presidente e se-
cretário, respetivamente.

A Associação albicas-
trense conta ainda, como 
vogais, com Bruno Vile-
la, Élvio António, Nelson 
Correia, Nelson Matos, 
Rui Esteves, Sérgio Se-
queira, Sérgio Serra.

A APPACDM de Castelo 
Branco participou no Re-
gional de Boccia no âmbito 
do Desporto Escolar, sen-
do este evento organizado 
no Pavilhão Municipal de 
Montemor-o-Velho, no 
dia 20 de abril.

A APPACDM esteve 
presente neste evento, após 
a fase distrital, onde desta 
forma conseguiu apurar 
seis atletas na categoria de 
equipas na vertente E1 e 
E2, bem como um atleta na 
competição individual (I1). 

A comitiva foi composta 
pelos atletas: José Maria, 
Micael Justiça, Dinis Se-
queira, João Diogo, João 
Carlos, Stefan Siborro, os 
técnicos Pedro Pires e Ra-
quel Correia e a estagiária 
da ESECB Inês Fernandes.

Em relação aos resul-
tados desportivos, na di-
visão individual 1 (atletas 
com calha), o atleta Dinis 
Sequeira e a psicóloga Ra-
quel Correia (assistente 
de calha) consagraram-se 
campeões regionais, im-

pondo-se a todos os seus 
adversários. 

Na vertente de equipas, e 
na categoria E1 (2 jogado-
res de cadeira de rodas e 1 
em pé) os atletas da insti-
tuição albicastrense

José Maria, Micael Justi-
ça e Dinis Sequeira sagra-
rem-se campeões da cate-
goria, tendo protagonizado 
uma disputa intensa com a 
equipa de Ansião. De refe-
rir, a prestação da equipa 
da categoria E2 (jogadores 
de pé) que obtiveram o 3º 
lugar.

Esta prestação alcançada 
teve um saldo bastante po-
sitivo dado o elevado nível 
de competição, sendo uma 
ótima forma de promover 
o desporto adaptado e a 
modalidade.

De salientar que a com-
petição foi pautada pela boa 
disposição, alegria e fair
-play entre todos os parti-
cipantes, o que fez com que 
além de jogos muito dispu-
tados existisse um ambien-
te de convívio entre todos.

APPACDM de Castelo Branco 
volta apurar-se para o 
Nacional de Boccia do 
Desporto Escolar


