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Torneio Internacional de Bas-
quetebol contempla estágio da 
Seleção Nacional de Basquetebol 
em Cadeiras de Rodas

O VIII Torneio Internacional 
de Basquetebol e XI Torneio 
Internacional de Minibasquete 
Cidade Castelo Branco vão rea-
liza-se no próximo fim de se-
mana, dias 22 e 23 de junho, no 
Agrupamento de Escolas José 
Sanches e São Vicente da Beira, 
em Alcains.

A grande novidade desta 
edição é a presença da Seleção 
Nacional de Basquetebol em 
Cadeiras de Rodas (BCR), que 
vai realizar um estágio de pre-

paração, entre os dias 19 e 22 de 
junho, para o Europeu, que se 
realiza na Bulgária.

O jogo treino e demonstração 
da selecção nacional de BCR será 
englobado no torneio, sábado, 
dia 22, pelas 15 horas, no pavi-
lhão da Escola de Alcains e os 

restantes treinos serão realizados 
no pavilhão da Escola Superior 
de Educação de Castelo Branco, 
quinta e sexta-feira, das 09h às 12 
horas e das 16h às 19 horas. 

Todos os treinos são de portas 
abertas à comunidade e quem 
quiser poderá assistir. As escolas 

da cidade e os seus alunos foram 
convidadas e vão também mar-
car presença no treino de sexta-
feira de manhã.

O evento é realizado nos esca-
lões de Mini 8, 10 e 12, Sub 14 
e Sub 16 masculinos e femininos, 
e, numa semana, as inscrições 

esgotaram. Este ano, devido a 
questões de segurança, teve de 
reduzir o número de atletas, pas-
sando de 750 a 500 participantes.

O torneio vai contar com 57 
equipas, representando 19 clu-
bes e 500 atletas. Além dos jo-
gos e concursos de basquetebol 

distribuídos pelos seis campos - 
três interiores e três exteriores - 
serão realizadas diversas ativida-
des, tais como piscina - piscinas 
municipais de Alcains -, slide, 
escalada, insufláveis e basquete-
bol em cadeira de rodas.

As equipas participantes são: 
ABA, Portimonense SC, Basque-
te Clube de Barcelos, Odivelas 
Basket, Núcleo Sportinguista de 
Estarreja, Os Belenenses, Bas-
quetebol Ribeirão FC, Stella Ma-
ris de Peniche, Sport Algés e Da-
fundo, União Desportiva Forte 
da Casa, ACR Vigorosa, Associa-
ção Basquetebol da Guarda, SC 
Farense, Clube Basket de Que-
luz, Maria Pia, Clube Amigos 
Basquetebol da Madeira, Guarda 
Basket, Clube Tizona de Burgos 
(Espanha) e Colégio Círculo de 

Burgos (Espanha).
Na apresentação do evento, 

que se realizou no dia 17, na 
Câmara Municipal de Caste-
lo Branco, José Augusto Alves, 
vice-presidente da autarquia al-
bicastrense, destacou as dinâmi-
cas da cidade e das associações, 
principalmente nos dois últimos 
fins-de-semana.

Recorde-se que no passado 
fim de semana, dias 15 e 16, Cas-
telo Branco recebeu o Albigym e 
o Boa Esperança Kid e, nos dias 
22 e 23, vai receber o Rali Cas-
telo Branco, a Taça de Portugal 
de Sport Kempo e este evento de 
Basquetebol.

O torneio abre as portas no 
sábado, dia 22, às 09 horas, e o 
encerramento está previsto para 
domingo, dia 23, pelas 17 horas.

Desporto

Atletas do IPCB encerram temporada 
com dever cumprido

O Instituto Politécnico de Cas-
telo Branco (IPCB) realizou no 
dia 13 de junho, quinta-feira, 
uma sessão de encerramento da 
época desportiva dos estudantes
-atletas que representaram a ins-
tituição nos campeonatos nacio-
nais de desporto universitário.

Em 2018/2019, o IPCB contou 
com um total de 91 estudantes/
atletas, que participaram em nove 
modalidades -futebol, orientação, 
ténis de mesa, judo, basquetebol, 
futsal masculino e feminino, tiro 
com arco e atletismo.

António Fernandes, presi-
dente do IPCB, explicou que 
este é “um projeto inclusivo, 
com os estudantes a poderem 
participar em diversas moda-
lidades” e que junta jovens de 
todas as escolas do IPCB.

A distribuição dos atletas por 
modalidade demonstra bem a 
vontade que existe em praticar 
desporto: Futebol 27 estudan-
tes; Futsal Feminino – 18; Bas-
quetebol 15; Futsal – 14; Atle-
tismo – 7; Orientação – 4; Ténis 
de Mesa – 3; Judo – 2; Tiro com 
Arco – 1 estudante.

O projeto junta alunos de todas 
as escolas, com clara dominância 
da Escola Superior de Educação 
(ESSE): ESSE – 52 alunos; Esco-
la Superior de Técnologia (EST) 
– 16; Escola Superior Dr. Lopes 
Dias (ESALD) – 13; Escola Supe-
rior de Artes Aplicadas (ESART) 
– 6; e Escola Superior Agrária 
(ESA) – 4 alunos.

 O presidente do IPCB recordou 
que, a meio do ano, foi necessá-
rio “reforçar o orçamento, como 
tinha sido acordado”, o que de-
monstra que os atletas chegaram 
a fases finais das competições.

“Para o ano cá estaremos para 
continuar a apoiar o desporto 
no IPCB”, garantiu.

O diretor da ESE, João Serra-
no, destacou a importância do 
desporto, uma “área importan-
te que junta todas as escolas do 
IPCB”, lembrando que os resul-
tados alcançados dão “visibilida-
de ao IPCB por todo o país”.

Rui Paulo, Coordenador Ins-
titucional do Desporto, con-
fessou que o projeto “ainda não 
consegue dar resposta a todos 
os pedidos”, mas que “tem vindo 
a crescer de forma sustentada, 
com intenção de continuar a au-
mentar o número de atletas”.

“É um projeto que faz toda a di-
ferença, uma vez que temos alu-
nos de todas as escolas”, reforçou.

O responsável felicitou todos 
os atletas que representaram a 
instituição e destacou a conquis-
ta do título de campeão nacional 

universitário de judo (Mariana 
Milheiro), o 3.º lugar no tiro 
com arco (Luís Caiola) e um de-
sempenho assinalável no atletis-
mo (Daniela Costa). 

António Fernandes expli-
cou que, devido à ausência de 

alguns estudantes/atletas na 
sessão, os certificados de Méri-
to Desportivo serão entregues 
noutra ocasião, garantindo 
igualmente que o orçamento 
para o próximo ano não será 
inferior ao deste ano.
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O torneio abre as portas no sábado, dia 22, às 
09 horas, e o encerramento está previsto para 
domingo, dia 23, pelas 17 horas.


