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DESPORTO

Gonçalo Barão
reforça Covão do Lobo

43 clubes vão receber
verbas do município

Futsal
Nacional da 2.ª Divisão

Ricardo Ferreira Santos

Investimento 264 mil euros referentes à época de 2012/2013 vão
ser pagos pela Câmara Municipal de Coimbra até ao final desta semana
FERREIRA SANTOS

André Freixo
A Câmara Municipal de Coimbra (CMC) assinou, na manhã
de ontem em cerimónia que decorreu no Salão Nobre do município, contrato com 43 clubes
e organizações desportivas do
distrito para distribuir 264 mil
euros referentes ao pagamento
de subsídios para actividades
com «interesse público municipal» que foram realizadas na
temporada desportiva de
2012/2013 até ao final desta semana.Amaior fatia deste investimento camarário foi para aAssociação Académica de Coimbra, que recebeu 92.800 euros,
devido ao facto do emblema estudantil contar com 16 secções
desportivas. Em sentido inverso,
o Clube Desportivo Assafarge
recebeu a menor de todas as
partes orçada em 488 euros.
Na perspectiva de Manuel
Machado, presidente da CMC,
o objectivo deste género de in-

Manuel Machado e Vítor Silva, presidentes da autarquia e Clube Automóvel do Centro

vestimento é «fornecer as condições mínimas aos clubes e associações para desenvolverem
actividades desportivas». O autarca mencionou que, a partir
desta época desportiva, a meta
será «tentar dar o dinheiro no

início das temporadas» e isso
traduzir-se-á na «redução do
tempo entre aprovação e investimento financeiro», afirmou o
líder camarário.
Para Carlos Cidade, vereador
do Desporto do município co-

Jogos Olímpicos

A Federação Portuguesa de Canoagem (FPC) e a Confederação Brasileira de Canoagem assinaram um protocolo de cooperação tendo em vista optimizar estágios na preparação
para os Jogos Olímpicos
Rio2016.
«Este protocolo tem como
base optimizar as condições de
estágio de ambas as selecções
fora do seu território, nomeadamente em concentrações
pré-competitivas e de adaptação das equipas nacionais de
velocidade, no Centro de Alto
Rendimento de Montemor-oVelho, e no Brasil, que receberá
em 2016 os Jogos Olímpicos»,
explicou o presidente da FPC,
Vítor Félix.
Em causa está a partilha de
meios materiais e humanos,

Canoagem quer marcar a diferença a partir de Montemor-o-Velho

numa lógica de rentabilização
dos recursos existentes, na tentativa de «potenciar os resulta-

dos» desportivos. Assim, cada
federação garante à outra, gratuitamente, alojamento, ali-

Gonçalo Barão ingressou
no clube aveirense

nia), fez parte do largo lote de
jogadores que saiu da Académica. Gonçalo Barão terminou
a época na distrital de Aveiro,
ao serviço do Atómicos. Na última temporada, o Covão do
Lobo ficou na 6.ª posição da
Série A do Nacional da 2.ª Divisão. |

Sampaense com duas
novidades no plantel

nimbricense, a meta a partir de
agora em relação a este tipo de
apoios é combater a «falta de
transparência» existente em
anos anteriores em que, segundo o autarca, o investimento feito pela CMC foi «inferior».|

Montemor-o-Velho quer potenciar
resultados desportivos para Rio2016
Canoagem

Gonçalo Barão vai ser uma das
caras novas do Covão do Lobo
com vista ao renovado Campeonato Nacional da 2.ª Divisão. O jogador que fez a sua
formação na Académica onde
se estreou nos seniores, passando ainda por Instituto D.
João V/Sp.Pombal, Sporting e
S. João antes de regressar ao
emblema estudantil no qual fez
sempre parte do lote de "capitães" de equipa.
Em Janeiro, o experiente futsalista que, recorde-se, foi campeão do mundo de futsal universitário em 2008 (na prova
realizada em Koper, na Eslové-

mentação, embarcações de
treino, transporte, ginásio e outras que se considerem pertinentes complementares ao
treino.
Em Julho, a equipa de kayaks
masculinos do Brasil, orientada
pelo português Rui Fernandes,
já preparou em Montemor-oVelho os “Mundiais” de Moscovo, que se realizaram no início de Agosto.
«Considerando os laços culturais que unem Portugal e o
Brasil e as excelentes relações
existentes entre as duas federações, bem como o valor formativo e educativo inquestionável que o desporto tem na
sociedade actual, e o papel que
representa na aproximação e
união entre as nações, a federação chegou a entendimento
fácil com João Tomasini, líder
da canoagem brasileira», concluiu Vítor Félix.|

Diogo Gonçalves

Diogo Ventura

Basquetebol

pal do basquetebol nacional
prende-se com a contratação
do jovem Diogo Ventura, jogador proveniente do Algés.
O base de 1,90 metros, natural
de Almada e com apenas 20
anos, conta com 49 presenças
nas selecções jovens de Portugal
e é visto como uma promessa a
nível nacional na modalidade.
Trata-se do segundo atleta confirmado para a equipa que, este
ano, será orientada pelo espanhol Félix Alonso.|

Liga Portuguesa

O Sampaense anunciou ontem
que Diogo Gonçalves irá continuar no clube para a época
2014/15, atleta que fará a 3.ª
época consecutiva com o emblema de S. Paio de Gramaços,
acumulando as funções de capitão da equipa. Outra novidade também divulgada pela
equipa que representa o distrito
de Coimbra no escalão princi-

Jéssica Augusto pensa
no ouro para o Europeu
Atletismo
Campeonato Europeu

Jéssica Augusto, que no passado sábado conquistou o 3.º
lugar na maratona dos Campeonatos da Europa de atletismo, admitiu ontem que já só
pensa no ouro. A atleta portuguesa, de 32 anos, mostrou-se
ontem, à chegada a Portugal,

satisfeita pelo resultado conseguido no fim-de-semana,
mas esclareceu que o quer fazer melhor.
«Vou trabalhar para conseguir mais pódios a nível internacional. Já prometi a mim
mesma que, daqui a quatro
anos, vou lutar pelo 1.º lugar
no mesmo campeonato», disse
a atleta.|

