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Resultados e Classificações

FUTEBOL - PLAY-OFF - AP. 2ª LIGA/LIGA 3

1ª Mão - 21 de  maio

FC Alverca 0-0 SC Covilhã

FUTSAL - II DIVISÃO AP. CAMPEÃO
Classificação

Equipa ................ Pts .... J

1 ADCR Caxinas ..... 50 . 20

2 Ferreira do Zêzere 46 . 20

3 Belenenses ........... 42 . 20

4 Marítimo ............. 41 . 20

5 Dín. Sanjoanense . 34 . 20

6 AMSAC................ 33 . 20

7 ACD Ladoeiro ...... 26 ..20

8 ABC Nelas ........... 22 . 20

9 ADR Retaxo ......... 18 ..20

10 Burinhosa ........... 16 . 21

11 Macedense ........... 14 . 21

12 ADC Bairros ........ 4 .... 20

20ª Jornada -  28  de  maio

11ª Jornada

ADCR Caxinas 4-1 Ferreira do Z.

Macedense 8-3 AMSAC
Marítimo 5-3 ADCR Caxinas
ABC Nelas 4-5 ACD Ladoeiro
Ferreira do Zêzere 3-2 Dínamo Sanj.
Belenenses 6-3 Burinhosa
ADC Bairros 4-7 ADR Retaxo

21ª Jornada -  4  de  junho

ABC Nelas - AMSAC
ADR Retaxo - Marítimo
ACD Ladoeiro - ADC Bairros
Burinhosa - Ferreira do Zêz.
ADCR Caxinas - Belenenses
05/06 Dínamo S. - Macedense

FUTEBOL - C. PORT. AP. SUB. Z. SUL

10ª Jornada - 29 de  maio

Olhanense 2-1 Sertanense
Fontinhas 2-1 Pêro Pinheiro
Belenenses 0-1 Moncarapachense

Classificação

Equipa .............. Pts ..... J

1 Fontinhas ........... 20 ... 10

2 Moncarapachense19 ... 10

3 Belenenses .......... 16 ... 10

4 Sertanense ......... 11 ... 10

5 Olhanense .......... 7 ..... 10

6 Pêro Pinheiro ..... 5 ..... 10

FUTSAL - I DIV. PLAY-OFF CAMPEÃO
Quartos-de-final

Quinta dos Lombos 1-0 AD Fundão

1 27/05 Quinta dos Lombos 3-1 AD Fundão
2 04/06 AD Fundão - Quinta dos Lombos

2ª Mão - 29 de  maio

SC Covilhã 2-0 FC Alverca

22ª Jornada

Macedense 4-7 Burinhosa

A dupla Elísio Nunes/Edgar
Brás venceu o Torneio de Sueca
que, decorreu no passado do-
mingo, 29 de maio, no Núcleo
Sportinguista de Castelo Bran-
co.

Num total de 16 equipas, a

Torneio de Sueca

de Castelo Branco

prova do calendário da Asso-
ciação de Jogos Tradicionais do
distrito de Castelo Branco, cons-
tituiu para além da vertente
desportiva, uma jornada de
convívio entre os participantes.
José Manuel Alves

O Instituto Politécnico de Cas-
telo Branco (IPCB) conquistou
o 2.º lugar nos campeonatos na-
cionais universitários de bas-
quetebol da Federação Aca-
démica do Desporto Univer-
sitário (FADU). A fase final da
competição decorreu em Leria,
na passada semana.

Treinada por João Rocha,
docente da Escola Superior de
Educação (ESE) e antigo atleta
profissional da modalidade com
diversas presenças na seleção
nacional, a equipa do IPCB in-
tegra alunos de várias escolas da
instituição e beneficia de uma
parceria com a Associação Bas-
quetebol Albicastrense (ABA),
que permite aos estudantes o de-
senvolvimento de uma carreira
desportiva em simultâneo com a
vertente académica.

Os Dragões da Beira ven-
ceram 3 dos 4 jogos disputados
no âmbito do play-out e grupo
de acesso à fase final da com-
petição (Universidade dos Aço-
res, Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto e
Universidade de Coimbra), per-
dendo o jogo contra a Associação

CAMPEONATO NACIONAL UNIVERSITÁRIO DE BASQUETEBOL

IPCB é vice-campeão
nacional de basquetebol
universitário
Foi a primeira vez

que a equipa
Albicastrense

conquistou um
lugar de topo

entre as equipas
universitárias,

apenas sendo
derrotada na final

de Estudantes da Faculdade de
Motricidade Humana da Univer-
sidade de Lisboa (AEFMH).

No jogo de acesso à final, a
equipa albicastrense venceu a
Associação de Estudantes da
Faculdade de Ciências e Tecno-
logia (AEFCT), perdendo no jogo
de atribuição do título frente à
AEFMH.

O treinador João Rocha su-
blinha que, pela primeira vez, o
IPCB conquista o segundo
lugar no campeonato nacional
universitário. “Somos a segun-
da melhor equipa do ensino
superior, entre universidades e
politécnicos, na modalidade de
basquetebol”. Agradece o apoio
do Politécnico de Castelo Bran-
co ao desporto académico e a
parceria com a ABA, que per-
mite que os alunos das escolas
superiores, “que são atletas,
possam fazer esta carreira dual
e ter condições para o sucesso
tanto na vida académica como
na vida desportiva, e que nós

possamos levar o nome do IPCB
aos quatro cantos deste país.
Em todos os pavilhões onde
vamos, deixamos a marca do
IPCB”. “Esta é uma equipa eclé-
tica, com alunos de várias es-
colas superiores, que treinam
de segunda a sexta. Temos
cerca de 160 treinos feitos, em
que estes alunos trabalharam
três horas por dia, desde as oito
e meia às onze e meia da noite,
e dedicam o seu tempo para
evoluir e melhorar. É de louvar
este sacrifício para que nin-
guém desista. Este ano, só a
Universidade de Lisboa é que
nos ganhou. Para o ano sere-
mos nós.”

Hélio Mendonça, capitão
da equipa, dedica a conquista
a todas as pessoas do poli-
técnico que os acompanha-
ram ao longo do ano, bem co-
mo aos colegas que com ele
lutaram pelo primeiro lugar.
“Estivemos todos os dias jun-
tos no pavilhão a treinar. Tra-

balhámos muito, três horas por
dia, de segunda a sexta-feira.
Nunca desistimos nem baixá-
mos os braços. Para o ano,
espero que consigamos estar
cá de novo para vencer.”

O Presidente do IPCB mos-
tra-se orgulhoso pelo brilhante
desempenho dos atletas do
IPCB e do treinador João Rocha,
a quem endereça os parabéns.
Para António Fernandes, o his-
tórico resultado alcançado é
um ótimo exemplo da aposta do
IPCB no fomento da prática
desportiva junto dos seus estu-
dantes e uma forte motivação
para continuar a apostar no de-
senvolvimento das equipas
desportivas da Instituição. Re-
corde-se que desde 2018 é de-
finido um plafond anual de
apoio financeiro às atividades
desportivas dos estudantes,
apoio esse que tem sido refor-
çado ao longo do ano asse-
gurando a participação plena
nas diferentes modalidades.

O Clube Desportivo de Alcains
conquistou a Taça de Honra
José Farromba ao derrotar na
final a equipa de Pedrógão de
São Pedro por 5-1, jogo dis-
putado no Estádio Municipal
de Castelo Branco com a pre-
sença de dezenas de adeptos
dos dois emblemas dos con-
celhos de Castelo Branco e Pe-

Alcains vence Taça de Honra
namacor.

Vitória justa dos canari-
nhos que, dominaram o en-
contro, perante um adversário
que, ainda teve alguma reação
na segunda parte.

Realce para o fair play de
ambas as equipas nesta festa
do futebol.
José Manuel Alves

A equipa do Politécnico é treinada por João Rocha, docente da ESE


