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Desporto

Guilherme Pina muda-se para o Sporting
O recordista nacional júnior e campeão absoluto dos
800 e 1500 livres, de 18 anos, anunciou esta terça-feira
o ingresso no Sporting através das redes sociais. O
nadador Guilherme Pina, sexto classificado em ambas
as provas no Europeu de juniores, representava o
Benedita Sport Club Natação.

Emigrante português traz modalidade para a União Desportiva de Ourém

Surf

Pelota basca: basta uma parede,
uma bola e vontade de aprender

Visita do Big
Wave Tour à
Nazaré já está
em preparação
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 Já ouviu falar da pelota basca?
E sabia que na região a modalidade está à procura de praticantes, com o objectivo de crescer e
tornar-se conhecida dos portugueses? Este desporto com origem no País Basco, está a aparecer na recém--criada União Desportiva de Ourém (UDO) pela
mão de Nélson Saraiva, emigrante natural deste concelho e
residente no sudoeste de França.
A colectividade, inclusivamente, já participou no Campeonato
da Europa de Clubes de pelota
basca, que decorreu em Biarritz,
cidade do País Basco francês.
“O luso-descendente Nélson
Saraiva lançou-nos o repto: se estávamos interessados em divulgar
a modalidade e realizar algumas
actividades. Em França, é praticante regular de pelota basca e
pretende introduzir o desporto
em Ourém. Aceitámos o desafio,
mas ainda está tudo numa fase
embrionária”, revela o presidente da UDO, João Nuno Oliveira.
Nélson Saraiva é co-fundador e
presidente da Associação Portuguesa de Pelota Basca. Juntamente com a vice-presidente,
Sandra Simão, praticante lusodescendente originária do distrito da Guarda, criou a associação
com o objectivo de “desenvolver
este desporto em Portugal, e representar Portugal nos eventos
internacionais da modalidade”.
Praticante desde 1986, Nelson
Saraiva afirma que no sudoeste de
França esta é uma modalidade
muito famosa. “Em Portugal começa-se a ter alguns jogadores
para fazer campeonatos”, informa
o dirigente, revelando que no dia
23 de Julho aconteceu na Moita a

Pelota basca já chegou a Ourém

Já foi modalidade olímpica
Como jogar pelota basca?
A pelota basca é um
deporto jogado com uma
bola (pelota) que é batida
com a mão, uma raquete,
um bastão de madeira
ou uma cesta,
contra uma
parede (o
frontão, em
castelhano frontón).
Os jogadores ou duplas têm de
atirar a pelota contra o frontão
acima de uma linha que varia
entre noventa centímetros e um
metro de altura. Ao voltar, a pelota
só pode tocar no solo uma vez.
A idade de iniciação é por volta

dos 6 a 7 anos. “É um
desporto com uma
vertente
educativa,
porque joga-se
com as duas mãos
e trabalha a destreza das crianças,
contribuindo para o seu
desenvolvimento, coordenação e
motricidade”, explica Nélson
Saraiva. O princípio deste
desporto é jogar a pelota de
maneira que o adversário não
consiga enviar a bola para o
frontão. A modalidade disputa-se
em dois sets. Em caso de empate,
joga-se um novo set.

primeira edição do Campeonato
Nacional na modalidade de frontball, no qual participou a UDO,
tendo ganhado a medalha de ouro
na categoria destinada a crianças
nascidas entre 2002 e 2005 e a
medalha de bronze na prova destinada a maiores de 18 anos.
Além do clube de Ourém e da cidade da Moita, também Almada e
Lisboa já lhe abriu as portas, e
numa parceria com a Câmara da
capital, a pelota basca esteve presente nas edições 2015 e 2016 das
Olisipíadas, onde várias pessoas
puderam experimentar esta modalidade. “Através da UDO vamos
avançando aos poucos na divulgação da pelota basca”, salienta
Nélson Saraiva, que gostava de
ver a pelota basca entrar no desporto escolar em Portugal.
Além do aspecto desportivo, o
praticante frisa que a pelota basca
poderá atrair pessoas à região. “Há
pessoas que conhecem o desporto,
perguntam-me de onde sou, falo
de Ourém e vêm conhecer o concelho e a região. E com Fátima
mesmo aqui ao lado… Damos a conhecer o nosso país e seus produtos - por exemplo, as nossas camisolas são feitas em Portugal - e ao
mesmo tempo divulgamos a modalidade”, reforça.
Em Portugal não existem campos para a modalidade, mas para
jogar a pelota basca de iniciação é
“fácil encontrar um espaço”. Para
tal, basta um pavilhão “com uma
parede alta”. As infra-estruturas
poderão avançar quando o número de praticantes o justificar.
O jogo é pouco vulgar, mas muito simples de jogar, reconhece Nélson Saraiva. “No futebol precisa-se de duas pedras para fazer a baliza e nós fazemos um campo com
uma parede e uma pelota. Depois,
é descobrir o prazer do jogo.”

 A primeira reunião técnica de
preparação do Nazaré Challenge
2016, evento de ondas grandes cujo
período de espera irá decorrer de 15
de Outubro a 28 de Fevereiro, na
Praia do Norte, decorreu na semana passada. A World Surf League
(WSL), entidade que tutela o surf
mundial, decidiu colocar a Nazaré
na rota do Big Wave Tour, o campeonato mundial de ondas grandes,
tendo decorrido a primeira sessão
de trabalho.
Segundo Walter Chicharro, presidente da Câmara Municipal, a
realização de “uma grande competição internacional na Nazaré, preferencialmente com a chancela da
WSL, sempre foi um objectivo”,
pelo que é uma “enorme satisfação”
que a vila irá receber a principal prova de ondas grandes e os melhores
atletas do planeta, num “espectáculo desportivo tremendamente
importante para a Nazaré, para a
Praia do Norte e para a promoção de
Portugal”.
O autarca declarou que conta ter
na “praia com as maiores ondas do
mundo”, entre 15 de Outubro a 28
de Fevereiro, “as grandes referências mundiais do surf, tais como
Shane Dorian ou Greg Long”.
A Praia do Norte tem vindo a ser
palco de algumas das maiores exibições de ondas grandes. A contribuir para uma maior amplitude
deste spot de surf têm estado muitos atletas, tais como Garrett McNamara (recordista do Guinness com a
maior onda alguma vez surfada),
Ross Clarke-Jones, Maya Gabeira,
Carlos Burle, Scooby, Kelly Slater, o
bodyboarder Mike Stewart, o windsurfista Jason Polakow ou Sebastian
Steudtner, vencedor do prémio
WSL para a maior onda surfada de
2015), que se encontra actualmente, na Nazaré a preparar mais uma
época de ondas grandes.

Ciclismo Queda
condicionou Carlos
Vieira no Mundial

Futebol AFL promove Andebol Eurico e Ivan
cursos de arbitragem melhores árbitros
gratuitos
pela quinta vez

Futebol Bruno Jordão
estreou-se em provas
profissionais

O ciclista de Leiria Carlos Vieira,
conhecido por ter o seu nome no
Guinness Book of Records e por ter
conhecido dois papas, viu a sua
prestação do Mundial de veteranos,
que se disputou em St. Johann in
Tirol, Áustria, fortemente
condicionada por um queda poucos
dias antes de viajar para a cidade
onde se realizou o evento.
“Preparei-me um ano inteiro para
estar nas melhores condições, mas
o destino é cruel”, desabafou.

A Associação de Futebol de Leiria
tem abertas as inscrições para cursos
gratuitos de árbitros, tanto de
futebol, como de futsal, que se
iniciam durante o corrente mês de
Setembro. Os interessados poderão
inscrever-se online em
www.recrutamento.afleiria.pt. Mais
informações através do telefone 244
800 800. Leiria conta com um
árbitro internacional nos quadros da
associação. Chama-se Fábio
Veríssimo, e é de Peniche .

Apesar de ter idade de júnior, Bruno
Jordão estreou-se no passado
sábado nas competições
profissionais de futebol. O médio de
17 anos, que alinhou pela União de
Leiria em 2015/16, foi titular na
derrota da equipa B do Sporting de
Braga frente ao Cova da Piedade (10), em jogo da terceira jornada da
2.ª Liga. O jogador esteve ainda
presente no estágio da Selecção
Nacional de sub-19, que terminou
esta quarta-feira.

Depois de um ano de interregno, a
Gala do Andebol deste ano voltou a
consagrar Eurico Nicolau e Ivan
Caçador como a Melhor Dupla de
Árbitros do campeonato português.
Os dois juízes da Marinha Grande já
tinham conquistado o prémio
promovido pela Federação de
Andebol de Portugal nas quatro
primeiras edições do evento. O
prémio foi entregue pelo presidente
do Comité de Arbitragem da EHF,
Dragan Nashesvki.

