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> Porto-Sp. Horta, Belenenses-Sporting e Benfica-ISMAI são os outros jogos dos 1/4 final da Taça.
TAÇA DE PORTUGAL JOGA-SE A 5 DE FEVEREIRO

ANDEBOL

ABC defronta em casa
Madeira SAD para a Taça
O sorteio da Taça de Portugal ditou o jogo entre ABC e Madeira SAD, a realizar no dia 5 de
Fevereiro. Mas os duelos entre as equipas não se ficam por aqui, visto que em Janeiro
encontram-se para a Supertaça...
> sónia fernandes

O sorteio da Taça de Portugal
em andebol ditou o duelo entre
ABC e Madeira SAD, no dia 5
de Fevereiro de 2011. Depois de
o sorteio da Supertaça ter colocado os dois clubes na mesma
série, tendo ditado o encontro
entre as equipas, em Janeiro,
também o sorteio da Taça de
Portugal põe os clubes frente-a-frente.
O jogo realiza-se em Braga, no
Pavilhão Flávio Sá Leite. Será o
segundo encontro entre as equipas no espaço de duas semanas.
Mas duas semanas depois (19 de
Fevereiro), as equipas encontram-se novamente, desta vez
para a segunda volta do campeonato nacional de andebol. Ou seja, no espaço de um mês, ABC e
Madeira SAD encontram-se por
três vezes.
O sorteio da Taça realizou-se
ontem à tarde, e entre as restantes equipas que chegaram a esta
fase da competição, os jogos
ficaram definidos da seguinte
forma:
F.C. Porto-Sp. Horta; Belenenses-Sporting; Benfica-ISMAI e
ABC-Madeira SAD.
A ‘final-four’ da prova também
já está definida. As quatro equipas apuradas, nestes quartos de
final, disputarão a final entre si.
Os jogos já estão agendados e

D.R.

ABC preparado para defrontar o Madeira SAD na Supertaça e Taça de Portugal

Luís Oliveira
e Hugo Rosário
foram convocados
para o Torneio
das Quatro
Nações.

serão realizados nos dias 28 e 29
de Maio de 2011, em Tavira, no
Algarve, onde ficará definido o
vencedor da Taça de Portugal de
Andebol.
Três bracarenses nos
convocados da selecção júnior
O selecciondor Rolando Freitas convocou 16 jovens do andebol tendo em vista o estágio para
a participação no Torneio das

Quatro Nações. O ABC está representado com o guarda-redes
Luís Oliveira e pelo jogador
Hugo Rosário. A estes junta-se
ainda Tiago Silva, atleta do Xico
Andebol
O torneio irá decorrer em Espanha, em Puente Genil, entre os
dias 26 e 30 de Dezembro, e a
selecção júnior portuguesa viaja
para o país vizinho no primeiro
dia de competição.
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ANDEBOL>>27

ABC reencontra Madeira SAD
na Taça de Portugal
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TORNEIO DAS QUATRO NAÇÕES

Dois atletas
aveirenses
na selecção
de Juniores A
I João Ramos, do Sporting de Espinho e Pedro Marques, do Sporting Clube de Portugal, são os andebolistas aveirenses que vão representar a Selecção Nacional de
Juniores A de andebol masculino que vai marcar presença na
edição deste ano do Torneio das
Quatro Nações, que vai decorrer
entre 27 e 29 de Dezembro, em
Córdoba (Espanha).
Além da equipa portuguesa,
marcarão presença os seleccionados do país anfitrião, França e Tunísia, com a equipa africana a ocupar o lugar habitualmente destinado à Alemanha. Na última edição da prova, disputada na Alemanha, a vitória pertenceu à Espanha, com cinco pontos, seguido
da França (3) e Alemanha (2). Portugal terminou na quarta e última posição, sem qualquer ponto
conquistado.

Dos 16 convocados portugueses, que se reúnem no próximo dia
21, em Rio Maior, onde ficarão
concentrados no Centro de Estádio até dia 23, o técnico Rolando
Freitas convocou jogadores do
Sporting (quatro), FC Porto (três),
enquanto ABC Braga, Belenenses
e Madeira SAD contribuem com
dois e Xico Andebol, Benfica e Sp.
Espinho com um cada. O grupo
volta a concentrar-se após o Natal
(dia 26), rumando depois para Puente Gentil, onde decorre a competição, que se disputa no pavilhão Alcalde Miguel Sales.l

PROGRAMA
I 27 DE DEZEMBRO
França-Portugal
Espanha-Tunísia

I 28 DE DEZEMBRO
Portugal-Tunísia
Espanha-França

I 29 DE DEZEMBRO
França-Tunísia
Espanha-Portugal
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Pedro Seabra recebe
“Prémio Stromp”
Andebolista aveirense vai receber a distinção que premeia
os desportistas que mais se destacaram ao serviço do Sporting
ANDEBOL
Carlos Delgado
Pedro Seabra, 20 anos de idade,
formado no Centro Desportivo
de São Bernardo, onde se iniciou
na prática do andebol desde os
seis anos, vai receber o “Prémio
Stromp”, a mais alta distinção
atribuída aos atletas que se distinguiram ao serviço do Sporting
Clube de Portugal, no decorrer
de 2010.
O jovem praticante entra assim na história do clube leonino e
também na do desporto aveirense, já que nunca outro atleta, oriundo de Aveiro, fora distinguido
com aquele prestigiado prémio.

D.R.

I

AVEIRENSE entra para a
história do Sporting
Na base desta distinção esteve a
sua participação (apesar de ainda
ser júnior) na equipa de andebol
que na última época conquistou,
inédita e brilhantemente, uma

competição europeia (Challenge
Cup) e ainda o facto de Pedro Seabra, já ao serviço do Sporting, ter
sido escolhido como capitão da
Selecção Nacional Sub/21 que se
sagrou, recentemente, vice-campeã europeia de andebol.
Mas o seu percurso desportivo esteve recheado de êxitos
também ao serviço do São Bernardo, onde fez parte das equipas de iniciados e de juniores que
conquistaram os títulos nacionais destas categorias. Actualmente, em outros patamares de
exigência (transferiu-se para os
“leões” há cerca de um ano), Pedro Seabra não se deixou impressionar, continuando a mostrar as qualidades desportivas

que o levaram ao Sporting e,
pouco mais de um ano depois, a
ser distinguido com o “Prémio
Stromp”.
Refira-se que há mais de uma
década que a equipa de andebol
do Sporting não tinha um atleta
distinguido, já que o último a receber essa distinção foi Ricardo
Andorinho, em 1999. O jovem andebolista vai receber a distinção
amanhã, num jantar que reúne a
família leonina, numa unidade
hoteleira de Lisboa. A seu lado vão
estar outros distinguidos, como
por exemplo na equipa de futebol, com Daniel Carriço (futebolista do ano) e André Santos (revelação do ano), a serem igualmente distinguidos.l
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PEDRO SEABRA RECEBE
DISTINÇÃO DO SPORTING
ANDEBOL

P27
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Andebol da AAC venceu em Pombal
e mantém-se na luta por um lugar
de acesso à fase final da 3.aªDivisão
Após a derrota pesada em
Nelas na semana anterior – na
qual não pôde contar com todos
os jogadores -, a Académica iniciou da melhor maneira a segunda volta da Zona Centro do Nacional da 3.a Divisão. Em Pombal,
frente ao conjunto local, a turma
estudantil alcançou o que mais
interessava: a vitória (17-22).
O jogo, em termos técnicos,
não foi famoso, mas os academistas conquistaram três preciosos pontos, mantendo-se nos
lugares da frente da tabela classificativa. De resto, com este triunfo, a AAC regressou ao 3.o posto


por troca com o 1.o Maio, que saiu
derrotado da deslocação ao reduto do líder Benavente por 27-25.
O duelo com o NDA Pombal foi
pautado pelo equilíbrio, embora a
turma de Coimbra tenha quase
sempre comandado o marcador,
atingindo o intervalo com uma
diferença de quatro bolas (8-12). De
qualquer maneira, o início do
segundo tempo não foi fácil para
os estudantes que, por momentos,
viram posta em causa a vantagem
adquirida, pois com um parcial de
5-0 os pupilos de Paulo Barreto
passaram para a frente do marcador. No entanto, com maior ou

ARQUIVO

Regresso às
vitórias e ao
terceiro lugar
A ACADÉMICA continua nos lugares da frente
menor dificuldade, a AAC lá recuperou e acabou por confirmar o
sétimo triunfo da época.
A Académica alinhou com os
seguintes jogadores: Hugo Baptista e José Moniz; Miguel Catarino (3 golos), Gil Duarte (2); Ivo
Mendes (1), António Coelho (5),
Nélson Cardoso, Rogério Marques, Filipe Malheiro (4), Michael Ferreira (1), João Nogueira,
Hugo Lourenço, Bruno Campinos (2) e Adérito Esteves (4).
No sábado, às 20h00, os academistas jogam, no Pavilhão n.o
3 do Estádio Universitário de
Coimbra diante do Benavente.

CAIC vitorioso
Também com motivos para
sorrir esteve o CAIC. A equipa
sénior, que milita na Zona Norte de Acesso à 3.a Divisão, recebeu e bateu o Barrosas por 2825, estando agora na sexta posição. Segue-se agora uma visita à
casa do último classificado da
prova, o Amarante.
Entretanto, no escalão máximo de seniores femininos, a
Académica não teve argumentos para contrariar o Madeira
SAD (9-42), uma das melhores
equipas nacionais e crónica candidata ao título. l
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3.ª Divisão Nacional - Zona Centro

Académico de Viseu folgou e foi ultrapassado

ABC de Nelas continua
no 'top-five' da tabela
O Académico de Viseu
foi forçado a folgar, não
pontuando, o que permitiu
a fuga dos seus
adversários. O ABC de
Nelas continua nos lugares
de acesso à fase
de discussão da subida
SILVINO CARDOSO
silvino.cardoso@diariodeviseu.pt

O Tondela Andebol Clube
continua a ser o último da tabela classitiva, tornando cada vez
mais díficil a saída da zona que
vai obrigar os participantes a
discutirem a permanência no
último escalão sénior do andebol nacional.
Na última deslocação, ao reduto do Batalha Andebol Clube, o TAC tudo fez para não sair
derrotado do confronto com os
locais, mas a verdade é que
deixou escapar a possibilidade
de somar dois pontos, ou mesmo três, nos últimos minutos
do jogo.
Os tondelenses ainda não estão fora da corrida para chegar
à zona da permanência automática, mas que a situação está
complicada, disso não restam
dúvidas.
Mesmo assim, a turma comandada por Nasko Apostolov
não atira com a toalha ao chão
e vai continuar na luta pela fuga aos últimos lugares e chegar,
pelo menos, a uma posição que
lhe permita discutir a manutenção com maiores hipóteses
de êxito.
Para tanto, terá de vencer já
no próximo sábado, em casa, a
Associação 20 Km de Almeirim, para que a recuperação
surja o mais rápido possível.
Quem também terá de lutar,
e muito, pela chegada à fase que
agrupa as equipas que irão lutar

Os pedidos de 'time-out' são fundamentais para reorganizar a estratégia das equipas durante os jogos

pela subida, é o Académico de
Viseu, que foi forçado à folga e,
por isso, não pontuou, tendo
sido ultrapassado na classificação geral, valendo-lhe apenas
o facto de ter menos uma partida que todos os outros concorrentes.
João José, o treinador academista continua a afirmar que
tem a melhor equipa do campeonato e que os objectivos de
chegar à fase da discussão da
subida, vão ser atingidos.
No próximo sábado tem
uma deslocação difícil à Marinha Grande para defrontar o
complicado SIR 1.º de Maio
mas isso não parece incomodar
muito o grupo de trabalho, que
mostra confiança em mais uma
vitória.
Quem continua a transmitir
confiança aos seus apaniguados, quanyo a uma excelente
classificação, é o ABC de Nelas
que, nesta altura, está na zona
desejada pelos participantes,

aquela que dá acesso à manutenção automática.
No passado sábado recebeu e
venceu, como se esperava, a Associação Desportiva Albicastrense. A turma da cidade de
Castelo Branco está longe do
que fez nas épocas anteriores, o
que se reflecte na classificação
geral onde é penúltima e com
apenas mais um ponto que o
conjunto da cidade de Tondela.
A próxima deslocação dos
neleneses vai ser até Samora
Correia onde mora uma equipa
que tem vindo a fazer uma prova brilhante, sendo segundo
classificado e que leva mais
quatro pontos que a turma comandada por Artur Ferreira.
Aos nelenses, a vitória será a
'cereja no topo do bolo', mas se
lograr um empate já não será
nada mau, tendo até em conta
que na última jornada, o Samora Correia conseguiu um triunfo importante no reduto da Associação 20 km de Almeirim

RESULTADOS
12.ª JORNADA
Batalha AC 30-29 TondelaAc

30-29

20kmAlmeirimSamora Correia 30-35
Pombal-Ac Coimbra

17-22

Benavente-SIR 1º Maio

27-25

ABC de Nelas-Albicastrense

32-25

CLASSIFICAÇÃO
J V E D GM-GS

P

Benavente

11 9 0 2 307-290 29

Samora Correia

11 8 0 3 340-323 27

Ac. Coimbra

11 7 0 4 278-269 25

SIR 1º Maio

11 6 1 4 293-257 24

ABC de Nelas

11 6 0 5 330-310 23

20KM Almeirim

11 5 1 5 309-317 22

Batalha AC

11 5 0 6 322-311 21

Ac. Viseu

10 5 1 4 241-252 19

Pombal

11 3 0 8 280-316 17

Albicastrense

11 2 1 8 291-324 16

Tondela AC

11 1 2 8 297-319 15

PRÓXIMA JORNADA
SIR 1º Maio-Ac. Viseu; Ac Coimbra-Benavente; Samora Correia-ABC de Nelas; Tondela AC- 20km Almeirim e AlbicastrensePágina
Pombal
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ABC recebe Madeira SAD
nos quartos-de-final da Taça
O ABC de Braga recebe o
Madeira SAD em encontro dos
quartos-de-final da Taça de
Portugal em andebol, ditou o
sorteio realizado ontem.
Depois de, na segunda-feira, ter ficado inserido no mesmo grupo que os madeirenses para a Supertaça, ontem,
foi a vez do sorteio juntar de
novo o ABC e o Madeira, em
encontro a disputar no dia 5
de Janeiro.
Numa ronda em que o “jogo
grande” coloca frente-a-frente

o Belenenses e Sporting, ao
Benfica tocou em sorte receber
o ISMAI, única equipa que não
compete no principal campeonato de andebol.
O que ditou o sorteio:
FC Porto-Sp. Horta
ABC Braga-Madeira SAD
Belenenses-Sporting
Benfica-ISMAI
Os quatro vencedores dos
quartos-de-final apuram-se
para a ‘final four’ da Taça, que
vai realizar-se em 28 e 29 de
Maio de 2011, em Tavira.

Gala anual do ABC
a 15 de Janeiro
A gala anual do ABC de Braga realiza-se no dia 15 de Janeiro próximo, e insere-se no
programa das comemorações
do 77.º aniversário do clube.
Durante a gala serão distribuídos os galardões José Peixoto Rodrigues que distinguem
aqueles que mais defenderam e lutaram pela causa ABC,
numa escolha que será feita pelos associados do clube.
Nesse sentido, as votações

estão abertas, podem ser feitas para o endereço comunicacao@abcdebraga.net.
Os nomes propostos para
as diversas categorias:
Dirigente do ano: Luís Costa,
Carlos Saraiva e António Pinheiro; Adepto: João Bastos, José
Dionísio, e Manuel Andrade;
Jogador: Tiago Pereira, Mário
Peixoto e Luís Bogas; Jogador
revelação: Rui Rolo, Francisco
Albuquerque e Sérgio Caniço;
Treinador: Raul Maia, José Vieira e Gabriel Oliveira.
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Andebol juvenil

ABC-selecção nacional
abre “Cidade de Fafe”
O terceiro torneio internacional Cidade de Fafe em
andebol, juvenis, inicia-se amanhã e, para além da
equipa local, contará com a participação da selecção
nacional portuguesa, selecção galega, ABC de Braga
e Xico Andebol. A prova decorre até ao próximo
domingo, no Pavilhão Municipal de Fafe, com a primeira jornada a começar amanhã, pelas 20h00, com
a selecção nacional a defrontar o ABC. Pelas 21h30
jogam a selecção galela e o Xico. A segunda e terceira
jornadas disputam-se no sábado, de elas fazem parte
os seguintes encontros: 10h00 – Fafe-selecção nacional;
11h30 – FC Porto-selecção galega; 18h00 – ABC-Fafe;
19h30 – Xico-Porto. No domingo, a partir das 9h30,
começam os jogos para atribuição das posições finais
das equipas, com a final a iniciar-se ao meio-dia.
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Com três minhotos entre os convocados

Selecção júnior de andebol prepara
Torneio das Quatro Nações
DM

A selecção nacional
de juniores ‘A’ em
andebol vai mais uma
vez marcar presença
no Torneio das Quatro
Nações, que este ano
vai decorrer entre 27
e 29 de Dezembro, em
Puente Genil, Córdoba
(Espanha), com a presença das selecções
nacionais de Espanha, Hugo Rosário
França e Tunísia, que ocupa o lugar habitualmente destinado à Alemanha. O seleccionado português reúne-se
no próximo dia 21 em Rio Maior, onde fica concentrada
até ao dia 23 de Dezembro. Para este estágio, Rolando
Freitas convocou 16 jogadores oriundos de oito clubes.
O ABC estará representado por Luís Oliveira e Hugo
Rosário, e o Xico Andebol por Tiago Silva. Na manhã
do dia 26 de Dezembro, o grupo volta a concentrar-se,
rumando a Puente Genil onde, entre 27 e 29 de Dezembro, no Pabellon Municipal Alcalde Miguel Sales,
se realiza o Torneio das Quatro Nações.
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NA 3.ª DIVISÃO NACIONAL, DIANTE DO AFIFENSE

Feirense conquista segunda
vitória consecutiva
CDC S. Paio Oleiros
acabou derrotado,
no sábado, pelo
Académico.

C

DC S. Paio de Oleiros e
Feirense sentiram sensa
ções diferentes no passado fim-de-semana. Os oleirense
foram derrotados para a 2.ª Divisão Nacional, enquanto os azuis
bateram o Afifense (31-21) para o
terceiro escalão nacional.
Foi uma semana agrídoce para
o CDC S. Paio de Oleiros. A turma
oleirense começou por bater, no
passado dia 8 de Dezembro, o Callidas (31-23), em encontro relativo à
9.ª jornada do campeonato da 2.ª
Divisão Nacional. Já no último sábado, a equipa concelhia acabou derrotada pela Académico, por 31-26.
Já o Feirense, depois de ter
derrotado o ACD Monte no passado fim-de-semana, derrotou o AD
Afifense no último sábado, no Pavilhão da Lavandeira. A partida esteve sempre na mão dos azuis e brancos. A confiança veio ao de cima
com os golos obtidos, resolvendo a
contenda a seu favor. Destaque
merecido para o guarda-redes Rui
Gregório que esteve muito bem
entre os postes, evitando golos
certos do visitante.

Camadas Jovens Feirense
O feriado da padroeira foi aproveitado para dois jogos que envolveram dois escalões. Nos iniciados,
a contar para o nacional de primeira

CDC S. Paio de Oleiros não conseguiu ultrapassar o Académico
divisão, os blues receberam e bateram por contundente 35-23 a formação sanjoanense da ADS. Já os
juvenis receberam o Águeda AC e
ganharam pela primeira vez na fase
do apuramento. O jogo terminou
com 31-21 para os blues.
Quanto ao passado fim-de-semana foi também bastante proveitoso em resultados. Os iniciados,
na primeira divisão nacional, foram
ao terreno do FC Gaia consolidar a
sua posição classificativa vencendo
por folgado 17-46. Manuel Gregório já dirigiu a equipa, após ter cumprido castigo até ao passado dia 6
do corrente. Os infantis, na fase
do apuramento do seu nacional, receberam e derrotaram o ACD Monte por 29-19. Os minis também
estiveram em acção mas, frente à
AD Sanjoanense, o conjunto feirense não conseguiu superar as di-

ficuldades e perderam por 8-31,
vingando esta derrota com uma
vitória sobre o SC Espinho, no Domingo na Lavandeira, por 17-7. Ainda no domingo, os juvenis visitaram e perderam no terreno do ACD
Monte por 38-24, num jogo fácil
para os da casa que comandam a
fase de apuramento do nacional da
segunda divisão. Por seu turno, na
segunda divisão nacional de iniciados mas em fase complementar, os
blues comandam, tendo recebido
e batido o segundo classificado CD
Pateira por 26-22. A partida foi
equilibrada, com os jovens da casa
a dar conta do recado respeitando
sempre a força visitante. O CD Feirense reforça assim o comando com
mais uma vitória, sobressaindo a
qualidade e evolução dos seus atletas, quase todos a um passo de
escalão seguinte.
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ANDEBOL
O MODICUS joga
hoje
para
o
Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Andebol,
numa partida em
que recebe o AA
Avanca,
pelas
18h.
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ANDEBOL
As Minis Femininos do CA S. Félix da
Marinha defrontaram o CALE, tendo perdido por 15-24 e jogam amanhã com o
Almeida Garrett, às 17h. Também
amanhã, as Juniores jogam com o Santa
Joana, pelas 11h e as Iniciadas recebem
amanhã o Maiastars, às 12h. As Infantis
recebem hoje o Palmilheira, pelas 10h e
amanhã defrontam o Sta. Joana, às 15h.
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// Andebol //

Artística vence dérbi distrital
A Artística de Avanca recebeu no
seu pavilhão a formação do S. Paio
de Oleiros, num dérbi distrital
relativo à 11ª Jornada do Nacional
de Andebol, 2ª Divisão - Zona
Norte.
Com uma primeira parte de
domínio da formação avancanense,
não foi de admirar que se chegasse
ao inter valo com a vantagem da
for mação concelhia, com quatro
golos de diferença (14-10). Mas
como dérbi é dérbi, e sempre
imprevisível até ao último segundo,
na segunda metade assistiu-se à
reacção visitante, sem, contudo,
anular a desvantagem que trazia do
intervalo. No final, mais uma vitória
para a Artística, com um resultado
de 29-28.
Destaque na for mação de Luís
Santos para Pedro Silva, melhor
marcador da equipa, com seis golos.
Na próxima jornada, a Artística de
Avanca desloca-se até ao concelho
de Vila Nova de Gaia, mais
propriamente a Sandim, para
defrontar a turma do Modicus, jogo
aprazado para as 18 horas do dia 11

d e D e z e m b r o, n o p a v i l h ã o d a
formação Sandinense.
Para mais uma eliminatória da
Taça de Portugal, a Artística disse
adeus à prova ao ser derrotada na
cidade da Maia pelo Maia-ISMAI,
p o r 3 4 - 2 7 , n o fe r i a d o, d i a 1 d e
Dezembro.
Resultados 10ª Jornada
Santana 26 x Maia-ISMAI 34
Callidas 24 x Fafe 32
Alavarium 27 x Modicus-Sandim 22
Artística de Avanca 29 x S. Paio de Oleiros 28
Académico do Porto 36 x Santo Tirso 32
Classificação
1º Maia-ISMAI, 31 pt.
2º Fafe, 30 pt
3º Artística de Avanca, 27 pt. (8 vit., 3 der., 351305 goal average)
4º Académico do Porto, 25 pt.
5º Santana, 20 pt.
6º S. Paio de Oleiros, 19 pt.
7º Modicus-Sandim, 17 pt.
8º Callidas, 16 pt.
9º Alavarium, 16 pt.
10º Santo Tirso, 15 pt.
Ricardo Brandão
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Andebol

2 derrotas que não
comprometem
Carlos Gomes
texto

Mário Rodrigues
fotos

Depois de ter conseguido alcançar 4 vitórias seguidas, 2 para
o campeonato e 2 para a Taça das
Taças, a equipa do Xico Andebol
averbou, na semana passada, 2
derrotas, em jogos a contar para o
Andebol 1, derrotas essas que, no
entanto, não comprometem em
nada as aspirações da equipa treinada por Nuno Santos.
Na verdade, perder na casa
de uma das equipas que tem sido
das mais regulares da prova e
mesmo uma das surpresas pela
positiva (Águas Santas) e frente
àquela que, para além de ser a
campeã em título, é a grande
candidata ao título (F. C. Porto),
em nada põe em causa os objectivos da equipa vimaranense que
passam apenas pela angariação de
pontos que permitam a fuga aos
lugares de despromoção. Mas,
vamos por partes.
Na 4ª feira o Xico foi até à
Maia para defrontar o Águas Santas, em jogo a contar para a 13ª
jornada e que havia ficado adiado
em virtude da participação da equipa de Guimarães na Taça das Taças. O Xico foi (naturalmente) derrotado e, não fora a fraca exibição
produzida, diríamos que teria sido
uma derrota natural. Infelizmente, a juntar à derrota, há que acrescentar uma exibição que ficou a
anos-luz daquilo que a equipa já
mostrou poder fazer e, não fora
um abrandamento da equipa da
casa na parte final do encontro,
poderia ter regressado com um resultado bem mais pesado.
No mesmo dia, e em encontro também adiado devido à participação nas provas europeias, o
F.C. Porto derrotou o até então
seu parceiro na liderança da prova, ABC, por números expressivos, o que isolou a turma portista
na liderança da classificação com
2 pontos de vantagem sobre a
equipa bracarense.
No passado fim-de-semana
disputou-se na totalidade a 14ª
jornada. O Xico recebeu o F.C.
Porto e, naturalmente, não conseguiu evitar a derrota num jogo
em que na 1ª parte conseguiu dar
uma excelente réplica,
claudicando depois com naturalidade, face à diferença de qualidade (e quantidade) dos 2 plantéis

e respectivos orçamentos.
Nos restantes jogos da jornada destaque para a vitória do
Benfica no terreno do Madeira
SAD, jogo a que todo o país pôde
assistir através da transmissão em
directo através da RTP 2, e que
permitiu à equipa encarnada isolar-se no 3º lugar. Realce ainda
para as dificuldades sentidas pelo
Sporting da Horta na recepção ao
MB/Colégio 7 Fontes. Nos restantes jogos verificaram-se os resultados mais ou menos esperados, tendo as equipas que disputam com o Xico a manutenção
Académica de S.Mamede e
S.Bernardo, para além do já referido MB/Colégio 7 Fontes, perdido os respectivos jogos, o que
mantém a classificação dos “lugares do fundo” tal como estava.
Este sábado disputa-se a 15ª
jornada estando reservado para o
Xico um jogo de grande dificuldade ao ter que se deslocar a Lisboa para defrontar o Belenenses.
A equipa dos “pastéis de Belém”,
pese embora o menor fulgor em
relação a épocas anteriores, é uma
equipa muito difícil de bater, principalmente no seu pavilhão, pelo
que a missão da equipa de Nuno
Santos se nos afigura como muito difícil. No entanto, ainda faltam disputar os 60 minutos nos
40x20…
Nos restantes jogos da jornada o destaque vai para os confrontos Benfica vs ABC (transmitido em directo pela RTP2) e
Sp. da Horta vs Sporting. Com
interesse para o Xico, por motivos óbvios, os jogos Águas Santas
vs Ac. S.Mamede, F.C. Porto vs
S.Bernardo e MB/Colégio 7 Fontes vs Madeira SAD.
Entretanto, esta 4ª feira,
aproveitando o feriado nacional e
já depois do fecho da presente
edição, devem ter-se disputado os
jogos correspondentes aos 1/8 de
final da Taça de Portugal. Ao Xico
calhou uma “missão impossível”
com a deslocação ao terreno do
Benfica. Qualquer resultado que
não seja a derrota da equipa de
Nuno Santos, será, sem dúvida,
a surpresa da jornada…
A propósito refira-se que, ao
que conseguimos apurar, os responsáveis do Xico propuseram ao
Benfica a realização deste jogo no
domingo, aproveitando a
deslocação à capital no sábado para
o campeonato e realizando assim
uma “jornada dupla”, o que pouparia não só uma despesa ao clu-

be vimaranense, mas também
evitava o desgaste de mais uma
viagem de 700 Km. Estranhamente o Benfica recusou a proposta do clube vimaranense, ao
que parece porque o seu treinador se opôs às pretensões do clube
da nossa cidade. Aparentemente
o Professor Doutor José António
Silva tem medo da equipa de Guimarães…
No nacional da 3ª divisão o
Fermentões, depois de ter cumprido a sua “obrigação” de vencer
o frágil Madalenense, beneficiou
das derrotas do Monte, no terreno
do Feirense e, principalmente, da
inesperada derrota do Afifense no
terreno do “lanterna vermelha”
C.A. Leça para subir ao 3º lugar,
posição bem mais consentânea
com a qualidade da equipa treinada por Marco Guimarães.
Este sábado a equipa vimaranense recebe o líder F.C. Infesta (equipa que ascendeu ao 1º
lugar após ir a Ílhavo derrotar pela
diferença mínima o até então comandante da classificação) e, em
caso de vitória, pode cimentar a
sua posição. A missão não é fácil.
Mas, impossível não é. Vamos
aguardar…
No nacional de Juniores o
Xico Andebol continua a sua recuperação depois de um início de
prova mau de mais para ser verdade. No passado domingo a
equipa de Artur Fernandes recebeu o Sp. de Espinho e venceu
por números claros, confirmando que a sua actual classificação
não é condizente com o valor da
equipa.
Este domingo a equipa
vimaranense tem pela frente uma
missão muito difícil ao ter que ir
a Braga para defrontar o ABC. O
favoritismo é da equipa da cidade
dos arcebispos. No entanto, só
no final dos 60 minutos é que se
verá o resultado final…
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Esta 4ª feira houve
Taça de Portugal
Como já dissemos noutro
ponto desta página, esta 4ª feira devem ter-se disputado, já
depois do fecho da presente edição, os jogos referentes aos 1/
8 de final da Taça de Portugal.
Eis a totalidade dos mesmos:
Benfica vs Xico Andebol, ABC vs
Marítimo, Belenenses vs A.C.
Fafe, Ac. S.Mamede vs Sporting,
Águas Santas vs Madeira SAD,
F.C. Porto vs S.Bernardo, Sp.
Horta vs Sismaria, ISMAI vs MB/
Colégio 7 Fontes.
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Águas Santas - 33 # Xico Andebol - 26

Jogo de sentido único
Jogo no Pavilhão do Águas Santas
(Maia)
Árbitros: André Andrade / Telmo Neves
(Aveiro)
ÁGUAS SANTAS - António Campos (Alexandre Teixeira), Diogo Pereira (1), Jorge
Sousa (7), Joel Rodrigues (3), Pedro Machado (1), Pedro Cruz (10), Nuno Pimenta
(2), Bruno Moreira (1), Eduardo Salgado
(5), Vasco Nogueira (1), Juan Couto, Eduardo Ferreira (1) e Marco Sousa (1).
Treinador: JORGE BORGES
XICO ANDEBOL - Ricardo Castro (Paulo
Sampaio, Ivo Silva), João Silva, Diogo Oliveira (1), César Gonçalves (5), Pedro Barbosa, Marino Machado (1), Tiago Silva (2),
Isac Pinto (2), José Eduardo Sampaio (4),
Tiago Heber (4), Pedro Correia (5) e Daniel
Costa (2).
Treinador: NUNO SANTOS
Ao intervalo: 19 - 10

A equipa do Xico Andebol
realizou um mau jogo na 4ª feira da semana passada. Na verdade, os comandados de Nuno
Santos não pareciam os mesmos
que, 3 dias antes, haviam dado
uma prova de grande valor frente aos montenegrinos do
Lovcen. Entrando desconcentrados os vimaranenses sofreram um parcial de 5-0 que
traçou, desde logo, o destino do
resultado final. Aliás, durante a
1ª parte, nunca se conseguiram
encontrar e foram "presa fácil"
de uma equipa que nunca facilitou e os parciais aos 10, 20 e 30
minutos (8-2, 14-5 e 19-10) são
disso demonstração cabal.
No reatamento o Xico es-

teve um pouco melhor, equilibrou de algum modo a partida,
mas não teve capacidade para
recuperar do prejuízo que havia
permitido no 1º tempo como
comprovam os parciais de 2515 e 29-19, verificados aos 40 e
50 minutos, respectivamente.
Nos últimos 10 minutos da
partida o técnico local resolveu
dar tempo de jogo aos atletas
menos utilizados e a equipa de
Guimarães aproveitou para recuperar ligeiramente.
Foi, pois, uma vitória fácil
do Águas Santas num jogo em
que alguns dos atletas do Xico

estiveram irreconhecíveis.
Em termos individuais apenas referenciamos as 2ªs partes
de Ivo Silva e Pedro Correia que
tentaram "disfarçar" o dia mau
da equipa.
A arbitragem, a cargo de
uma jovem dupla aveirense
que, pensamos, nunca havíamos visto actuar, agradou-nos.
Muito calmos, interpretando
quase sempre bem as leis do
jogo, quer técnica, quer disciplinarmente, mostraram ter
qualidades. Vamos aguardar por
uma próxima oportunidade de
os observar. !
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Xico Andebol – 26 # F. C. Porto – 36

Primeiros 25 minutos do Xico
não mereciam resultado final
Jogo no Pavilhão do DFH
Árbitros: Mário Coutinho / Ramiro Silva
(Aveiro)
XICO ANDEBOL – Ivo Silva (Paulo
Sampaio, Ricardo Castro), João Silva,
Diogo Oliveira, César Gonçalves (1), Pedro
Barbosa, Marino Machado (1), Tiago Silva
(4), Isac Pinto (4), José Eduardo Sampaio
(7), Tiago Heber (4), Pedro Correia (3) e
Daniel Costa (2).
Treinador: NUNO SANTOS
F.C. PORTO – Hugo Laurentino (Manuel
Borges), Ricardo Pesqueira, Nuno Grilo
(6), Gilberto Duarte (4), Jorge Silva,
Augusto Pedro, Filipe Mota (7), Pedro
Spínola (49; Tiago Rocha (6), Dário
Andrade (7), Ricardo Moreira (2), Wilson
Davyes e Inácio Carmo.
Treinador: LJUBOMIR OBRADOVIC
Ao intervalo: 14 - 18

No passado sábado a equipa
do Xico voltou a dar provas do
seu valor. Depois de, na 4ª feira
anterior, ter tido uma má prestação no jogo frente ao Águas
Santas, os pupilos de Nuno Santos resolveram mostrar que tinha sido apenas um dia mau e
que têm valor para muito mais.

E, conseguiram-no.
Na verdade, durante quase
toda a 1ª parte, a equipa
vimaranense não se intimidou
com os “nomes” do seu adversário, e comandou quase sempre o
marcador, embora quase sempre
pela diferença mínima, para o que
contribuiu em muito a forma perdulária de alguns dos seus atletas.
E, não se pense que tal situação
era fruto de algum desleixo da
equipa campeã nacional. Pelo
contrário, o seu técnico, Obradovic, era a imagem de um treinador zangado mas que não encontrava soluções para ultrapassar a
“teia” montada pelo seu opositor.
Esse bom período da equipa
de Guimarães durou exactamente
25 minutos, altura em que se verificava um resultado de 12-12
no marcador. Nos últimos 5 minutos da 1ª parte a equipa vacilou e deixou os portistas adianta-

rem-se no marcador que acusava
14-18 ao intervalo.
Na 2ª parte o Xico já não teve
argumentos para contrariar o
maior poder da equipa visitante e
o resultado final acaba por se coadunar à diferença de qualidade
(e quantidade) entre as 2 equipas.
De qualquer modo, gostamos da
postura da equipa vimaranense
que, se repetir a qualidade mostrada nos 1ºs 25 minutos (corrigindo a tendência perdulária de
alguns dos seus atletas), poderá
ainda causar algumas surpresas.
Sob o ponto de vista individual realçamos as exibições de Ivo
Silva e José Eduardo Sampaio.
Gostaríamos também de destacar
Tiago Heber. Mas, precisar de 20
remates para concretizar 4 golos…
A arbitragem cotou-se num
nível razoável, não tendo qualquer das equipas grandes razões
de queixa. !
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Fim-de-semana positivo
na Didáxis
O andebol feminino da Didáxis teve, no fim-de-semana
de 27 e 28 de Novembro, uma jornada bastante positiva.
No escalão de infantis, as meninas de Riba de Ave receberam
e venceram a Juv. Mar, por 25-9. Com mais este êxito a
equipa continua na primeira posição da zona 1 do Nacional
de Infantis. As iniciadas jogaram na Póvoa de Lanhoso com
o Manabola e venceram por conclusivos 28-9. Cumpridas
sete jornadas, a Didáxis encontra-se no terceiro lugar do
Campeonato 2ª Divisão, zona 1.
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Andebol
Casa do Povo da Vacariça

Bambis – III Torneio ‘Primeiro Remate’
recebe 70 atletas na Vacariça

N

o passado dia 28 de Novembro realizou-se na Vacariça o III Torneio “Taça
Primeiro Remate”. A tarde desportiva contou com setenta pequenos
andebolistas que mostraram as suas habilidades ao longo de quatro horas. O
torneio serviu de apresentação aos atletas do escalão de Bambis e contou com a
participação de quatro equipas da Vacariça, duas equipas do São Bernardo a equipa do
Colégio da Imaculada Conceição, de Cernache.
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Minis masculinos – Vacariça arranca
com 2 vitórias fora no campeonato

A

equipa de Minis Masculinos da Vacariça entrou no Campeonato Regional –
Taça Cidade de Mealhada – com duas vitórias na condição de visitante. Na
quarta-feira, a turma da Bairrada deslocou-se a São Bernardo para defrontar a
equipa local e conquistou uma vitória por 23-8, resultado que não deixa dúvidas
acerca da qualidade de jogo demonstrada pela Vacariça. Destaque para Leandro Branco
que se exibiu na baliza de forma irrepreensível.
No domingo, nova deslocação, desta vez ao pavilhão da Gafanha da Encarnação
para defrontar o Ílhavo Andebol Club, e conquistar nova vitória por 24-9. Contra um
adversário que nunca incomodou verdadeiramente, a Vacariça controlou o jogo desde
o primeiro momento. Manhã de estreia para Rafael Mateus, Artur, Bruno Marques e José
Carlos Marques.
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Vai acontecer
Concelho da Mealhada

8
DEZ

Vice-ministra da Educação de
Moçambique está de visita

Aquando do fecho desta edição, Leda Florinda Hugo, vice-ministra
da Educação de Moçambique, e Gilberto Botas, director nacional da
Educação Técnica e Vocacional de Moçambique, estão de visita ao
concelho da Mealhada, desde ontem, terça-feira, 7 de Dezembro, até
hoje, dia 8. O “encontro” insere-se no âmbito do protocolo de
cooperação entre o Governo de Moçambique e a Escola Profissional
Vasconcellos Lebre (EPVL), da Mealhada – onde são também
intervenientes os Ministérios de Educação dos dois países -, que,
recentemente, ofereceu ao Estado moçambicano um programa de
gestão escolar por si concebido e desenvolvido.

8
DEZ

Peneireiro

8.º aniversário da Casa do
Benfica da Bairrada

Hoje, quarta-feira, dia 8 de Dezembro, a Casa do Benfica da
Bairrada vai festejar o seu 8.º aniversário com um almoço no
restaurante “Metinha dos Leitões”, no Peneireiro. O almoço, que
terá início às 13 horas, contará com a presença de várias
individualidades do Sport Lisboa e Benfica e representantes das
várias modalidades do clube.

8 e 12
DEZ

Igreja Matriz da Pampilhosa

XIV Feira do Livro

O Movimento de Apostolado de Adolescentes e Crianças
(MAAC), a Juventude Operária Católica (JOC) e a Liga Operária
Católica (LOC) realizam, nos próximos dias 8 – hoje, quarta-feira e 12 de Dezembro – domingo - a XIV Feira do Livro, na Igreja
Matriz da Pampilhosa.
“Esta iniciativa tem sido realizada na Pampilhosa há vários anos
e tem tido como principais objectivos facultar o acesso da população
a livros a um preço reduzido; divulgar a importância da leitura junto
da população em geral, com especial incidência junto da população
mais jovem; e também promover o “livro” como uma lembrança de
Natal atractiva e pedagógica, alternativa a outros presentes”, lê-se
num comunicado enviado por elementos da organização do evento.
Como novidade, este ano, a Feira do Livro contará ainda com
uma iniciativa que pretende sensibilizar a população para a entrega
de livros usados e sem utilização, os quais serão posteriormente
entregues a instituições de solidariedade da zona de Coimbra.

9
DEZ

Câmara Municipal da Mealhada

Reunião ordinária pública
com início às 14h 30m

A próxima reunião ordinária pública da Câmara Municipal da
Mealhada vai realizar-se no dia 9 de Dezembro, pelas 14h 30m, no
Salão Nobre dos Paços do Concelho. O executivo municipal vai
discutir e votar o Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano
de 2011.

9
DEZ

10
DEZ

Assembleia-geral para apreciar
Plano de Actividades para 2011

Vacariça

Assembleia de Freguesia
com início às 21 horas

Amanhã, quinta-feira, dia 9 de Dezembro, pelas 21 horas, realizase a Assembleia de Freguesia da Vacariça, na sede da autarquia. O
Orçamento e o plano de actividades para o ano de 2011 consta da
ordem de trabalhos.

Sessão pública de apresentação de novos vinhos

A Adega Cooperativa da Mealhada promove na sexta-feira, 10
de Dezembro, uma sessão pública de apresentação de novos
produtos para o mercado dos vinhos. Esta cerimónia, aberta ao
público, constará da apresentação de novos vinhos tintos, brancos,
roses e espumantes e acontecerá a partir das 16 horas.
Esta iniciativa, assim garante a direcção da Adega Cooperativa
da Mealhada, insere-se no âmbito do objectivo traçado pela direcção
no sentido de desenvolver novos produtos adequados ao mercado.

10
DEZ

Luso

Assembleia de Freguesia
às 21h 15m

Na próxima sexta-feira, dia 10 de Dezembro, pelas 21h 15m,
realiza-se a Assembleia de Freguesia de Luso, na sede da junta. Os
membros da assembleia discutirão e votarão o Orçamento e o Plano
de Actividades para o ano 2011.

11
DEZ

Centro de Estágios de Luso

Árbitros de Futsal
submetidos a exames

O Centro de Estágios de Luso vai ser palco, no próximo sábado,
11 de Dezembro, das 9h às 12 horas, dos exames escritos e físicos
dos candidatos a Árbitros de Futsal da Associação de Futebol de
Coimbra.

11
DEZ

Largo do Carqueijo

Rastreios gratuitos promovidos pela Junta de Freguesia

“Venha cuidar da sua Saúde” é o lema da actividade que a Junta
de Casal Comba leva a efeito junto da população da freguesia, em
colaboração com a Delegação no Concelho da Mealhada da Cruz
Vermelha Portuguesa.
“Esta actividade consiste no rastreio gratuito dos valores de
glicemia, colesterol e tensão arterial, em todos os lugares da freguesia,
estando neste momento a decorrer de acordo com calendário
previamente estabelecido, sendo que a primeira fase já decorreu nos
passados meses de Maio e Junho”, lê-se num comunicado enviado
pelo executivo da Junta de Casal Comba.
Assim, e uma vez que no passado fim-de-semana a actividade
se realizou na Vimieira e na Lendiosa, os últimos rastreios serão
feitos no próximo sábado, dia 11 de Dezembro, no Largo do
Carqueijo.

Palace Hotel do Bussaco

11
DEZ

Associação de Aposentados da Bairrada

Realiza-se amanhã, quinta-feira, dia 9 de Dezembro, no auditório
da Escola Profissional Vasconcellos Lebre (EPVL), na Mealhada,
uma reunião ordinária da assembleia-geral da Associação de
Aposentados da Bairrada (AAB). O encontro está agendado para as
15 horas começando meia hora depois no caso de, à hora marcada,
não se encontrar metade do número de sócios da colectividade.
A reunião tem dois pontos na ordem dos trabalhos, sendo o
primeiro – Discussão e votação do Plano de Actividades para o ano
2011 – o mais relevante. Após a reunião, e como é hábito na AAB,
realiza-se um convívio, com lanche, aberto a todos os associados.

9
DEZ

Adega Cooperativa da Mealhada

Iniciação à Orientação no
Dia Internacional
da Montanha

O Dia Internacional da Montanha vai ser assinalado na Mata
Nacional do Bussaco – junto ao Palace Hotel -, no próximo sábado,
11 de Dezembro, das 10h às 12h 30m, com uma actividade de
Iniciação à Orientação.
Trata-se de uma actividade de Iniciação à Orientação, destinada
a crianças dos seis aos doze anos de idade, e aos seus familiares,
promovida pela Câmara Municipal da Mealhada e as Actividades
Extra Curriculares (AEC), com o apoio da Fundação Mata do
Bussaco.
Os interessados em mais informações devem contactar os
organizadores através dos números de telemóvel 966 634 188 e/ou
910 971 811 e/ou do correio electrónico
mealhadadesporto@hotmail.com.

11
DEZ

Parque da Cidade da Mealhada

“Natal Ecológico” produz
enfeites

contactar os organizadores através do número de telefone 231 200
980 – extensão 354.
Este projecto, promovido pela Câmara da Mealhada, no âmbito
das Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC) – Inglês,
Música, Educação Ambiental e Desporto –, prevê a realização de
trinta e três acções educativas dirigidas especialmente às crianças,
mas também aos outros sectores da população do concelho, e são
orientadas pelos professores das respectivas AEC. Tratam-se de
iniciativas pedagógicas que procuram complementar as
aprendizagens curriculares, totalmente gratuitas e realizadas em vários
espaços do município, que vão do Parque da Cidade e dos jardins
municipais, aos equipamentos desportivos disponíveis nas
diferentes freguesias.

11
DEZ

Três Pinheiros, em Sernadelo

Festa anos 80 assinala
30.º aniversário

O trigésimo aniversário da discoteca Três Pinheiros, em Sernadelo,
vai ser festejado com uma festa dos anos 80, onde não faltará Miss
Fontoura, no próximo sábado, dia 11 de Dezembro. A animação conta
ainda com a Banda Tempo e o Rheitor, disc jockey residente.

12
DEZ

Vila de Luso

Amizade e Aventura
promove “I Encontro TT”

O grupo Amizade e Aventura vai organizar uma actividade, que
se intitulou de “I Encontro TT” da Vila de Luso, e que se vai realizar
no próximo domingo, dia 12 de Dezembro. As receitas desta
actividade irão reverter a favor de jovens autistas.
O evento, e segundo os organizadores, “tem como principais
objectivos promover um encontro para amantes de motos, seus
familiares e amigos e, simultaneamente, dar a conhecer a vila de
Luso e a sua região através de passagens, estrategicamente delineadas,
em vários locais de interesse”.

12
DEZ

Pavilhão Municipal de Casal Comba

“Torneio de Andebol” junta
crianças, jovens e adultos

A décima primeira actividade do programa Educação em
Movimento 2010/2011, intitulada “Torneio de Andebol”, realiza-se
no próximo domingo, 12 de Dezembro, no Pavilhão Municipal de
Casal Comba. A “oficina”, que se insere na “disciplina” de Actividade
Física e Desportiva, decorre das 9h 30m às 12h 30m, e destina-se a
crianças, jovens e adultos, que participarão num torneio de interescolas de Andebol. Para mais informações, os interessados devem
contactar os organizadores através do número de telefone 231 200
980 – extensão 354.
Este projecto, promovido pela Câmara da Mealhada, no âmbito
das Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC) – Inglês,
Música, Educação Ambiental e Desporto –, prevê a realização de
trinta e três acções educativas dirigidas especialmente às crianças,
mas também aos outros sectores da população do concelho, e são
orientadas pelos professores das respectivas AEC. Tratam-se de
iniciativas pedagógicas que procuram complementar as
aprendizagens curriculares, totalmente gratuitas e realizadas em vários
espaços do município, que vão do Parque da Cidade e dos jardins
municipais, aos equipamentos desportivos disponíveis nas
diferentes freguesias.

Até 12
de DEZ

Associação Desportiva, Cultural
e Recreativa de Antes

IV Exposição de Trabalhos
de Idosos e Crianças

A IV Exposição de Trabalhos de Idosos e Crianças da Associação
Desportiva, Cultural e Recreativa de Antes está a decorrer, desde a
passada segunda-feira, 6 de Dezembro, no salão desta instituição,
das 9h 30m às 18 horas. A mostra, que tem patente trabalhos dos
utentes do Lar e das crianças das Actividades de Tempos Livres,
mas também de artesãos da freguesia, vai estar patente até ao próximo
domingo, 12 de Dezembro.

A décima actividade do programa Educação em Movimento 2010/
2011, intitulada “Natal Ecológico”, realiza-se no próximo sábado,
11 de Dezembro, no Parque da Cidade da Mealhada. A “oficina”,
que se insere na “disciplina” de Educação Ambiental e Cidadania,
decorre das 9h 30m às 12h 30m, e destina-se a crianças, que elaborarão
enfeites natalícios. Para mais informações, os interessados devem O

Página 33

Jornal da Mealhada
ID: 33138300

08-12-2010

Tiragem: 4200

Pág: 6

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 10,27 x 36,46 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

Mata Nacional do Bussaco

Até 13
de DEZ

Inscrições no
I Raid Fotográfico

O I Raid Fotográfico da Mata Nacional do Bussaco realiza-se
no próximo dia 19 de Dezembro, a partir das 9h 30m – concentração
junto ao Convento de Santa Cruz -, sendo as inscrições até à próxima
segunda-feira, dia 13 de Dezembro, e limitadas a cinquenta
participantes.
Organizado, pela Fundação Mata do Bussaco, em parceria com
o Núcleo de Fotografia de Anadia “Os Paparazzi”, no âmbito da
iniciativa “Natal na Mata”, o evento tem como objectivo mostrar
uma outra perspectiva do Bussaco num momento mágico, que é o
Natal, incentivando a participação de toda a família na actividade. E,
por isso, os temas são diversos: Livre, Paisagens / Natureza,
Criatividade e Arquitectura.
As inscrições e informações sobre o regulamento podem ser
efectuadas pessoalmente, na sede da Fundação Mata do Bussaco,
através do número de telefone 231 937000 ou pelo correio electrónico
raidbussaco@fmb.pt, devendo os interessados fornecer nome
completo, morada, telefone e endereço de correio electrónico.
O preço por participante é de vinte euros (inclui entrada na
Mata, t-shirt e certificado de participação) e haverá prémios para as
três melhores fotos eleitas pelo júri. O primeiro prémio é uma estadia
de uma noite no Palace Hotel do Bussaco, com jantar e pequenoalmoço incluído; o segundo prémio, um jantar num restaurante da
Mealhada; e o terceiro lugar, uma caixa de espumante Rama.
A entrega de prémios acontece no próximo dia 6 de Janeiro,
numa cerimónia agendada para as 16 horas, no Convento de Santa
Cruz do Bussaco.
A actividade tem o apoio da Câmara da Mealhada, da Foto
Dany, dos Hóteis Alexandre Almeida e da empresa Rama.

Concelho da Mealhada

Até 15
de DEZ

Lions Clube, Afonso Bastos
e Sandra Lourenço lançam
campanha de Natal

O Lions Clube de Mealhada, em parceria com o fotógrafo Afonso
Bastos e a artista Sandra Lourenço, lançaram uma campanha intitulada
Natal Solidário, que consiste na recolha de brinquedos novos ou
usados, assim como roupa, mantas, boiões de fruta e de legumes,
papas, leite, fraldas, toalhitas, cremes, champô, sabonetes, etc. desde que se encontrem em perfeito estado - para distribuir pelas
crianças de famílias desfavorecidas do concelho da Mealhada. A
angariação pode ser feita até ao próximo dia 15 de Dezembro.
“Um sorriso não dói, nem a quem o faz nem a quem o recebe.
Um sorriso é um gesto simples mas muito especial. Um sorriso
pode valer mais que mil palavras. Um sorriso não custa nada e cria
muito. Um sorriso dura um só momento mas nunca se esquece então vamos fazer estas crianças sorrir este Natal!”, lê-se num
comunicado enviado pelos jovens, que disponibilizam mais
informações através dos números de telemóvel 910 163 865 – 910
772 580 e/ou dos correios electrónicos
sandrinha.lourenco83@hotmail.com - afonsobas@gmail.com.
Confirmados estão já os seguintes apoios: Halcon Viagens
Mealhada; a Just Jovem, Lda., de Coimbra; Grémio Recreativo
Escola de Samba Batuque; Instituto Superior Miguel Torga; ginásio
Korpo Activo; Escola Secundária da Mealhada; Escola Básica 2,3 da
Mealhada; Escola Profissional Vasconcellos Lebre; Jardim-deinfância da Antes; e Escola Básica 1 da Antes.

16
DEZ

Bombeiros Voluntários da Mealhada

Reunião ordinária
da assembleia-geral

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Mealhada reúne em assembleia-geral ordinária no próximo dia 16 de
Dezembro, quinta-feira, pelas 20h 30m, no auditório da associação.
“Se à hora designada para a sessão não estiverem presentes, pelo
menos, metade dos seus associados, a assembleia funcionará, meia
hora depois, em segunda convocação, com qualquer número de
associados presentes”, lê-se na convocatória.
Na Ordem de Trabalhos estão os seguintes pontos: Apreciação
e votação do Plano de Actividades e Orçamento para o próximo ano
de 2011; legalização da listagem dos sócios já falecidos; e informações.
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