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A FESTA DO
FUTEBOL
FAZ-SE DESDE
PEQUENITO
JOVENS CRAQUES DO FUTEBOL JUNTARAM-SE EM RINGE PARA
A 12ª EDIÇÃO DO TORNEIO DE ESCOLINHAS. ENTRE O CAMPO
BERNARDINO GOMES E O COMPLEXO DE RINGE PASSARAM
DURANTE O FIM DE SEMANA CERCA DE OITOCENTOS ATLETAS,
DOS 5 AOS 10 ANOS DE IDADE.

texto e fotos: paulo r.
silva
Em época de mundial, o futuro do futebol nacional passa por Vila das Aves. Na 12ª
edição, o aclamado Torneio
de Escolinhas de Ringe acolheu, em dois dias, 30 de junho e 1 de julho, mais de oitocentos atletas e comitivas
de clubes de todo o país para
uma competição que junta a
vertente desportiva à social.
Este ano com uma diferença “radical”, referiu Joaquim Faria, presidente da
Associação de Moradores do
Complexo Habitacional de
Ringe, organizadora do torneio, o torneio realizou-se
pela primeira vez em dois
locais: no Complexo Desportivo Bernardino Gomes
e em Ringe, ao invés do
que acontecia até aqui devido às obras no Estádio do
Clube Desportivo das Aves.
“No estádio tínhamos seis
campos embutidos e agora

só temos aqui quatro”, o
que obriga os atletas a fazerem a deslocação até Ringe
para disputar uma partida
e regressar, o que complica
a logística. “Sabemos que
o espaço não é o mesmo, a
cabine sonora não é a mesma, o local para a alimentação não é o mesmo, mas temos isto mecanizado e acho
que conseguimos adaptar
a logística às limitações.”
Histórico treinador avense
e fundador do torneio, Adílio Pinheiro revela que pela
primeira não esteve no dia a
dia da organização do evento.
“Não me deixaram ir a reuniões para ver se são capazes
e são capazes”, disse o ‘pai’
do torneio de Ringe em tom
jocoso. “Fizeram aqui um
bom trabalho, mesmo com as
dificuldades de fazer isto em
dois campos”, acrescentou.
Na opinião de ambos, o
objetivo do Torneio das Escolinhas é dar aos miúdos a
oportunidade de fazerem a
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festa do futebol. Um dia de
competição, é verdade, mas
sobretudo de convívio no
sentido de criar laços entre
eles, fazer amizades e conhecer pessoas originárias
de vários pontos do país.
“Há aqui crianças que já jogam juntas, uns contra os outros desde os 3/4 anos. É isso
que me interessa” assinala
Adílio Pinheiro, realçando a
importância do futebol juvenil para o crescimento, já que
muito poucos são aqueles que
atingem o topo de carreira.
“Enquanto andarem nas
camadas jovens aprovei-tem,
este é um ambiente salutar, de
amigos. Um miúdo marca um
golo e abraçam-se, há miúdos
que não se abraçam sabe-se
lá há quanto tempo porque
não andam no desporto.
Só por isso já vale a pena.”
Joaquim Faria sublinha a
ideia do histórico treinador
e salienta que o que motiva
a organização é proporcionar às crianças “um dia diferente”. Estes miúdos “jogam
futebol todas as semanas,
mas fazer uma coisa diferente no final da época, que
seja um convívio e uma festa
do futebol, isso é o que nos
move. Dar essa oportunidade
a todos eles de virem cá.”
A 12ª edição englobou 56
equipas em quatro escalões,
48 masculinas para as competições de petizes, traquinas e benjamins e oito femininas para um torneio de
sub-16. A organização adianta que este ano tiveram
mais de 200 pedidos de participação que começaram
a receber desde outubro.
“Este torneio já tem muita
fama”, refere Adílio Pinheiro,
certamente orgulhoso do
que a sua criação se tornou,
“porque tem uma estrutura
muito boa, somos rigorosos
com os horários, somos rigorosos naquilo que damos
aos miúdos. Não é por acaso
que eles gostam de vir cá.”
Tudo isto só é possível com
o esforço dos voluntários, elementos da organização e
sobretudo os comerciantes
da Vila das Aves. “O torneio

só é feito porque os comerciantes, mais uma vez, colaboraram e patrocinaram”,
assevera Joaquim Faria. “Estamos a falar de um logística
tremenda, os miúdos não
pagam, os pais pagam uma
entrada simbólica, a câmara
apoia no que pode e nós
tentamos rentabilizar isto.
No entanto é preciso que os
comerciantes sintam o retorno daquilo que nos dão
e nós fazemos isso trazendo
público que vai consumir no
comércio local”, deixando no
ar a intenção de no futuro
o torneio expandir-se para
mais dias e inclusive passar
a incluir equipas internacionais.
Aos comandos da equipa de traquinas do AMCH
Ringe, Adílio Pinheiro apelidou os seus miúdos que
foram eliminados na meia-final da competição na marcação de grandes penalidades
de “heróis”.
“Fizemos um campeonato
só com nove jogadores em
futebol de sete, portanto este
resultado foi bom para os
miúdos, já que no princípio
da época ninguém dava nada
por eles e agora vão a uma
meia-final do torneio”, disse
depois de abraçar alguns dos
seus pequenos atletas que
choravam no final do encontro com o Fintas, vencedor final da competição.
“Quando começamos com
o torneio sempre disse que
queria dar aos miúdos aquilo que nunca me deram a
mim e dei”, rematou o nome
maior do futebol de Ringe.
Para o ano haverá mais.||||

VENCEDORES 2018
Feminino Sub-16
AMCH Ringe
..........................
Benjamins
CD Aves
..........................
Traquinas
Fintas
..........................
Petizes
Vitória Guimarães
............
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Forsaken

Ortoneves

Álvaro Carvalho

Frutas e Legumes - Miguel

Osteopatia Mário Andrade

Aurobela

Garland

Padaria Jardins S. Miguel

Auto F. Pinto

Grande Area Café

Peixoto Sport

Aves Clima

Grupo Excelências Sabores

Pizzaria HD

Avescuidar

Incomedicura

Pronto a Comer

Bodyclinic

Intermarché Vila das Aves

Proteck

Bombeiros Vila das Aves

Instituo Português Juventude e Desporto

Quiosque Poldrães

Bricoaves

Jaime Oculista

Regitravel

Brujoca

JLBar Delães

Restaurante 3 Marias

Clube Desportivo das Aves

JMM

Restaurante 7 Olhinhos

Café Avenida

Joaquim Almeida Plantas

Rovitex

Café da Baixa

Jorge Oculista

Santo Tirso TV

Café Nunes

Jornal Cordovense

Santo Tirso Digital

Café Paladio

Jornal Entre Margens

Sapataria Rocha

Café Sampaio

Jornal do Ave

SCAM

Café Trovador

Junta de Freguesia Vila das Aves

Mais Rede

Carident

Kaeser compressores

Sociluctor

Casa dos Reclamos

Lino Bar

Style Concept

Casfil

LMA

Taberna Rocha Pereira

Churrasqueira Carvalho

La Belle Femme - Cabeleireira

Talho Nacional

Clinica Sérgio Mascarenhas

Mea Clinica

Tecidos Armando Almeida

Câmara Municipal de Santo Tirso

Motocar

Tintas Cin Aves

De Bessa

Mystical Generation

Tintas Paços D’alem

Decoflor

Norblend

Três bês

Duoventila

Nova Óptica

Via Boas Energias

Espaço Garantido

OAMIS

Vilave Textêis, Lda.

Farmácia Coutinho

Opticalia

Vitriregra

Filbrinde

Optivisão Vila das Aves

