
Golfe continua a crescer em Vila Franca de
Xira mesmo sem existir um campo de treino
Clube de Golfe de Vila Franca de Xira é o embaixador da modalidade na região ribatejanaAssociaçno tem o maior quadro
competitfio da grande Lisbon

e conta com vários campeocs
nacionais. Foi há onze anos que
o Xira Golfe nasceu em Alverca
— onde ainda está sediado - c o
crescimento nio tem parado,
tendo já mais de uma centena

de praticantes. Sem campo
próprio. recorre aos campos

de golfe de Santo Estêvno, no
viTinho concelho de Bennscntc.

proximar o golfe da do
concelho de Vila Franca de Xira e da

desmistiticar a ideia que é um
desÑtto para elites e fomentar a paixáo vx•la
mcxlalidade nos mais novos é o objectivo do
Xira Golfe - Clube de Golte de Vila Franca de
Xira, scxliado em Alverva. Um clube que nas•
«u há onze anos com a premissa de agregar

vários apaixonados Fla modalidade e que
crescido para lá de todas as CMXXtativxs
dirigentes.

Além de ter uma das principais escolas
fonnaçào de golfe da regiáo, o clube tam-

tem soma no seu palmarés vários campeóes
de quarta categoria. Fernando

carvalho, 63 anos, é investigador cientifico
e vive em Alverca há tres décadas. Foi um

tUndadores do clube e actual director-
«ral. "Quando fundámos o clube foi com
a vx•rcepçáo que o concelho era daqueles
que, da grande List»a, mais longe estava de

um campo de golte. As coisas nào tinham

de assim. Mais do que embaixadores do
»lfe quisemos ser trabalhadores da moda•
lidade, dá-la a conhecer a todos", explica a

O MIRANTE

Todos os anos o clube promove 30 com.
Ftiçóes, sendo que algumas provas sáo ex.

dusivas para os sócios, que já sio mais de

centena e meia, 91 deles federados A falta de

divulgaç,io da modalidade junto dos jovens
é um principais lamentos do dirigente,

já que muita gente ainda vx•nsa que o golfe

é um desv»rto para ricos. "Há muito pouca

divulgaçáo junto dos jovens A Federaç,io
Portuguesa de Golfe (EPC,) está a tentar
fazer esse trabalho mas tem de ser muito
mais eficaz para ter resultados. Quem vem

i

Fernando Carvalho e Tiago Miguel soo dos dos rostos do Xira Golfe, Clube de Golfe de Vita
Franca de Xira que treina em Santo Estévao (Benavente) e está sediado em Alverca

praticar golfe. por norma, é quem já passou
a tase da vida de lutar contra si próprio e os
outros. Acima de tudo é a suvx•raçáo pessoal.
Nio é um desporto mais caro do que outros
dewttos de pavilháo", garante.

Alx•sar de nunca ser tarde para aprender,
náo é verdade que náo se lxxle eS1ue-
cer que jogar implica, por exemplo, numa
volta de 9 buracos (dos IS que compóem a
totalidade de um percurso) uma caminhada
a rondar os quatro quilómetros. "Queremos
aproximar as vvssoas da regiáo ao golfe. Jó
fizemos contactos com vários agrupamentos
e fomos dar aulas gratuitas nas escolas. Dos
mais de 30 miúdos que começaram connosco
há seis que continuam a praticar. O golfe é
um desmtto de natureza e muito para
termos ncxáo das nossas limitaoks", explica.
Qualquer vx•ssoa que queira ter aulas náo
precisa de comprar logo o material.

À ESPERA DO SONHO

Um dos sonhos do clube passa pela con.+
truçáo de um de treino para permitir

que os mais novos se iniciem na modalidade

sem terem de sair do concelho, Actualmen-

te o clube tem sido obrigado a dar aulas e a

jogar nos três camv»s de golte que existem
em Santo Estéváo: o Santo E-stéváo Golfe a
Ribagolf I e 2. havido contactos com a

Câmara de Vila Franca de Xira visando erv

contrar Icxais onde construir a escola, mas

sem sucesso.
"Sugerimos à câmara vários locais e o

último contacto terminou com uma pro-
posta que apresentámos em Setembro de
2018 para implementasáo de uma área de

treino perto da Quinta da Coutada. Entre-
gámos um plano com uma área que per-
mitia fazer até nove buracos, um campo
curto mas rápido de jogar para os jovens
treinarem. Inexplicavelmente a resposta
que recebemos da camara até preferimos
esquecer que existiu. Nem era uma quev
táo de pagar, isso era de segunda ordem.
Surpreendeu-nos muito dizerem que ruo
estavam interessados. lamentamos porque
náo houve sequer espaço para vermos como
melhorar a proposta depois de até ter sido
a câmara a pedir-nos sugestóes de locais",
lamenta Fernando Carvalho.

A O MIRANIV, a camara de Vila Franca
de Xira explica que dev»is de analisar o pro-
jecto do clutx• verificou que o investimento
financeiro associado ao projecto era -muito
avultado", o que obrigou o município "a
equacionar a sua possibilidade de execuçáo
no curto prato em face de outros projectos
na área do desporto e lazer" que considera
mais prioritários

Torneio Pnmavera 500 FPP contou c@m 26 jogadores

Torneio da Primavera no Padel Club
Torres Novas. o Padel Club Torres Novas rece
beu no sábado, 23 de Março, o Torneio da Prima-
vera em padel nas categorias de Masculinos, Nível
2 e Veteranos 435M, prova a contar para o Ranking
FPP — Federação Portuguesa de Padel.

Na categoria Masculinos Nível 2 (200 pontos em
disputa) estiveram em competiçao IO jogadores (5
duplas), com a vitória do par David Vieir,utuís
lho que levou a melhor sobre André VieiratFilipe
Silva. Na categoria de Veteranos +35 Masculinos
.com 500 pontos em disputa) esti\cram em com•
petiçào 16 jogadores (S duplas), com a dupla Mário
MexWNuno Rolo a vencer o troféu, batendo João
PeriquitcvTiago Alho. O Torneio da Páscoa será o
próximo torneio oficial no Padel Club Torres NO"
vas, a realizar de 19 a 21 de Abril.
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João Vieira 'herdou'

medalha de bronze

dos 20km marcha

no Mundial de 2013

Atleta de Rio Maior beneficiou

da desclassificação por doping

de um marchador russo

O marchador de RIO Maior Joáo Vieira

'herdou' na sexta-feira, 22 de Março, a
medalha de bronze nos 20 km marcha dos

Mundiais de 2013, devido à desclassitica•
çáo doping do russo Alexander Ivanov,
mas lamentou náo ter pcxlldo recebê-la

no Ndio.
"Estou triste de náo ter subido ao palio

naquela altura. uma amargura que posso

ter, mas náo posso fazer nada contra isso,

já estou habituado". lamentou Joáo Vieira,
que actualmente o Svvrting CP.

Ivanov toi desavxyssado da medalha de
ouro conquistada na prova de 20 km mar-
cha dos Mundiais de atletismo de 2013,
devx»is de terem sido recolhidas amos-
tras de sangue que revelaram consumo de
substâncias proibidas, e vai cumprir uma
suspensáo de tres anos, com data de início

a 2 de Ma.ode 2017.

"Já esvx•rava isto há algum tempo, pela
quantidade de atletas apanhados
nos últimos anos. Mais vale tarde do que
nunca. As estatísticas dizem que, em cada
18 medalhas russas nos marchadores, 17
sao apanhados com doping, pelo que é
sempre de esvx•rar uma notícia destas",
criticou.

Joao Vieira, que tinha sido quarto clas-
siticado, subiu ao terceiro posto final, atrás
do chinês Ding Chen e do espanhol Miguel
Angel Inpez.

"É uma situaçáo idêntica à do campeo-
nato da Europa de 2010, em que passei
do bronze para a prata, também devido a
(doping de) um atleta russo", lamentou,
considerando que o metal que agra foi
atribuído já não será alterado pr qualquer
situaçào semelhante com rivais
chinês e espanhol.

Esta é a primeira medalha de João Viei

ra em Mundiais, juntan&ya ao 'bronze'
de 2006 nos Eurovx•us de Gotemburgo, na
Suécia, e à medalha de bronze - transtor

mada em prata - de 2010, em Barcelcy

na, na Espanha.


