
diarioinsular quarta-feira  |  19.out.1108 desporto

eQUItAÇÃo

Açores em grande 
estilo no nacional
os quatro jovens cavaleiros açorianos que representam 

a arDea – associação regional do Desporto equestre dos 
açores estiveram em grande destaque no Campeonato Na-
cional de Dressage, evento que decorreu durante os dias 14, 
15 e 16 de outubro, no Centro Hípico do Campo Grande, em 
Lisboa, confirmando, deste modo, a enorme evolução que a 
modalidade tem conhecido por estas paragens.

assim, João Paulo Nogueira (terceira), montando urano, 
sagrou-se campeão nacional em juvenis (pelo segundo ano 
consecutivo), com a média final de 64.66 pontos, o mesmo 
acontecendo com Viviana rosa (faial), montando Valerian, em 
juniores, com a média final de 65.10. inês escobar (terceira), 
montando Violino, foi segunda em iniciados, com a média de 
59.87. Diogo quadrado (faial), montando ondulado, foi ter-
ceiro, com a média de 61.94.

Desta forma, os quatro atletas que defenderam a região
autónoma dos açores foram medalhados, tendo conseguido, 
na circunstância, dois primeiros lugares, um segundo e um 
terceiro, o que é, convenhamos, simplesmente notável.

Segundo João Branco Pires, presidente em exercício da 
arDea, “estamos convictos de que, apesar das enormes di-
ficuldades, contratempos e espírito de sacrifício, esta foi uma 
prestação que muito dignifica os atletas açorianos, a modalidade, 
os centros hípicos, as associações locais, a arDea e, claro, a 
própria região”.

“a todos os que de alguma forma têm tornado possível 
operacionalizar este quadro competitivo, a todos os que 
acreditam neste projeto, a todos os atletas, familiares, mo-
nitores, dirigentes, direções regionais, etc., o nosso sentido 
agradecimento. esta é, com certeza, uma vitória de todos nós”, 
acrescenta, com justificado orgulho.

Sublinhe-se ainda que os cavaleiros terceirenses João Paulo 
Nogueira e inês escobar integram os quadros do Centro 
equestre “o ilhéu”. 

KArAtÉ

Ação Internacional 
de Shiai Kumite
a associação de Karaté dos açores (aKa) realiza no pró-

ximo fim de semana, em Ponta Delgada, no Pavilhão B (novo) 
da escola Secundária Domingos rebelo, o seu ii Seminário 
internacional de Shiai Kumite nos açores. 

este evento terá a orientação do técnico espanhol da World 
Karaté federation, antónio oliva Seba – 7.º Dan, que se desloca 
pela segunda vez à região autónoma dos açores.

esta ação conta com o apoio do Serviço do Desporto de 
São Miguel, Direção regional do Desporto e anima Cultura, 
bem como a creditação por parte da federação Nacional de 
Karaté – Portugal.

a aKa assegurou a presença de técnicos de todas as ilhas 
onde desenvolve a sua atividade (terceira, São Miguel, faial, 
Pico, São Jorge e Santa Maria), assim como a participação de 
atletas de competição e dos vários desportos de combate.

o Seminário internacional terá início pelas 10:00 do próximo 
sábado, tendo o seu término no domingo, pelas 20:00, contando, 
para o efeito, com sessões teóricas e práticas.

os eventuais interessados em se inscrever e participar no 
referido evento deverão contactar a aKa, através do telefone 
295 217 345, ou, então, pelo correio eletrónico aka@sapo.
pt. Mais informações estão disponíveis no site www.aka.com.
sapo.pt.

AUtoMoBILIsMo

Clubes definem
calendário regional
os presidentes de todos os clubes automóveis dos aço-

res reúnem hoje, quarta-feira, na ilha de São Miguel, a fim de 
discutir o calendário do Campeonato dos açores de ralis e 
Campeonato open de ralis dos açores para 2012. 

em discussão estarão igualmente temas como prescrições 
dos regulamentos dos ralis da região autónoma dos açores, 
assim como as provas que serão pontuáveis para o Campeonato 
dosaçores de ralis (Car) e Campeonato open de ralis dos 
açores (Cora) para 2012. 

Deste modo, estarão presentes na reunião, Gerardo rosa, 
presidente da direção do terceira automóvel Clube (taC), 
francisco Coelho, do Grupo Desportivo Comercial (GDC), 
Bento Leonardo, do Clube automóvel do faial (Caf), antónio
Pincho, do Clube asas do atlântico (Caa), e ruben Macedo, 
do Pico automóvel Clube (PaC). 

acrescente-se ainda que pelas 17:00, ou seja, após a reunião, 
os representantes dos vários clubes estarão disponíveis para 
prestar declarações à comunicação social local.

CAMpeoNAto dA proLIGA CoMeÇA No FIM de seMANA

AngraBasket com
os olhos nos play-offs 

Arranca no próximo fim de se-
mana a IX edição do Campeo-
nato da Proliga de Basquetebol. 
AngraBasket tem como objetivo 
mínimo a entrada nos almejados 
play-offs. 

entra em cena no próximo 
fim de semana, com a disputa da 
primeira ronda da fase regular, o 
aguardado Campeonato Nacio-
nal da Proliga de Basquetebol, 
quadro competitivo no qual 
marca presença o angraBasket 
– este ano com a designação 
oficial de angraBasket/queijo 
Vaquinha. 

Com o objetivo mínimo de 
garantir um lugar nos decisivos 
play-offs (para os quais se apu-
ram os oito primeiros classifi-
cados da fase regular), a equipa 
orientada pelo técnico João Ávi-
la conta com um plantel jovem 
e ambicioso, capaz – pelo menos 
assim se espera – de responder 
afirmativamente aos (enormes) 
desafios que se avizinham.  

PLANTEL
aqui fica, a propósito, a 

composição do naipe de 
jogadores do Clube amigos 
D'angraBasket (nome do 
atleta, clube anterior e esca-

lão etário) para a temporada 
desportiva que agora dá os pri-
meiros passos, em que a prio-
ridade dos angrenses é, como 
referimos, a participação no 
altamente exigente Campe-
onato Nacional da Proliga: 

Jogadores: Diogo Du-
arte, angraBasket, Sub18. 
Guilherme ornelas, angra-
Basket, Sub18. rodrigo La-
ranjo, angraBasket, Sub20. 
Hugo Medeiros, angraBasket, 
Sub20. Milton Moreira, angra-
Basket, Sub20. Pedro Loth, 
angraBasket. Hugo Pola, 
angraBasket. terrence Mack, 
angraBasket. João Pereira, 
angraBasket. flávio Gomes, 

angraBasket. João Pedro Ávila, 
ex-terceira Basket. rui almei-
da, ex-GDr. Marcelo Cardoso, 
ex-universidade dos açores. 
Drew Gibson (base), ex-MBK 
Komarno, eslováquia.

treinador: Professor João 
Ávila. fisioterapeuta: Dra. 
Hélia Santos. Presidente: Luís 
Silva. Vice-Presidente: Dra. 
Hélia Santos. Diretores: ri-
cardo Ávila, orlando Costa 
e Luísa Cabacinho. Diretor 
Desportivo/Coordenador da 
formação: rui fagundes.

ANTÓNIO PRATAS
Por outro lado, o illiabum

sucedeu ao angraBasket 
como vencedor do troféu 
antónio Pratas/Proliga, ao 
bater na decisão da “final 
four”, realizada na íntegra no 
pavilhão municipal de Ponte de 
Sor, o eléctrico fC, por 81-80, 
após prolongamento.

Nas meias-finais, disputadas 
na véspera, sábado, o eléctrico 
fC ultrapassou o algés, por 
apertados 67-62, ao passo que 
o illiabum derrotou o Guifões, 
por claros 67-50. 

três jogos que, segundo 
rezam as crónicas, constitu-
íram uma ótima promoção 
da modalidade em geral e da 
Proliga em particular, o que 
faz adivinhar uma temporada 
sobremaneira animada.  di

Arranque com o Illiabum
illiabum e angraBasket, curiosamente os últimos dois ven-

cedores do troféu antónio Pratas/Proliga, medem forças na 
primeira jornada da fase regular do Campeonato Nacional da 
Proliga de Basquetebol, num prélio que se adivinha altamente 
emotivo e competitivo. aqui fica, a propósito, o programa para 
o fim de semana:

física de torres Vedras – eléctrico fC, illiabum – angraBasket 
(sábado, 17:00, pavilhão Capitão adriano Nor), oliveirense 
– Desportivo da Póvoa, Gaeirense – Maia Basket, Sangalhos 
– Guifões e algés – Galitos. 

ANGRABASKET apresentou grupo de trabalho para 2011/12 na Queijaria Vaquinha 


