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Play-offs' femininos 
têm vagas atribuídas 
-› Madeira SAD, atual campeã, venceu a fase regu-
lar do campeonato, sofrendo apenas uma derrota. 
Vai defrontar a Juve Lis 

Com a realização da última jornada da I divisão feminina —
faltando apenas dois jogos, mas que não terão interferência no 
escalonamento do apuramento do campeão —, ficaram já 
definidas as oito equipas que seguem para os play-offs, com a 
primeira ronda a disputar-se à melhor de três jogos. 
Desta forma, a Madeira SAD defronta a luve Lis, o Colégio Gaia o 
CALE, o Alavarium o Maiastars e o SIR/OB o Sports Madeira 
nos play-offs, com os melhores classificados a começarem a 
luta pelo titulo em casa dos respetivos oponentes. 
A Madeira SAD. campeã em titulo, terminou a primeira fase do 
campeonato feminino em primeiro lugar e apenas com uma 
derrota, sofrida no último sábado, em Aveiro, frente ao 
Alavarium, por 20-19. H. C 
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Hugo Canela num jogo contra o tempo 

A frente do Sporting há seis semanas, 
substituindo o espanhol Zupo Equisoain, 
e com acordo só até final da época, será 
que Hugo Canela já tem a equipa a atuar 
como quer? «Para isso precisava de mui-
to mais tempo, para trabalhar processos. 
Com  jogos seguidos e a ter de recuperar 
jogadores e preparar encontros, não tem 
sido possível fazer grandes alterações. 
Acrescentámos algumas coisas, mas é 

preciso tempo para fazer os processos que 
desejava. Como não tenho, priorizámos e 
estamos a atacar o que podemos mudar no 
imediato. Uma delas é a defesa. Temos tra-

balhado bastante no sentido de estar for-
te e ela tem-nos dado segurança. Mas tem 
que ser com tempo, que não tenho...», re-

força o técnico leonino. 
E vai tê-lona próxima época? «Isso não 

sei... Para já, o tempo que vou ter é até ju- 

nho. É com isso que terei de trabalhar.  E 
vou ser sincero, é nisso que estou con-
centrado: fazer o melhor possível até ao 
final, que é ganhar tudo. Se puder ajudar 
com o que sei, ficarei muito contente. 
Esse é o objetivo: chegar ao fim do ano 
sabendo que dei o melhor, a equipa ten-
tou fazer o que pedi e que as duas coisas 
foram suficientes para ganharmos as 
competições onde estamos envolvidos.» 

Mais desporto 

ANDEBOL 

«Este é um 
Sporting diferente» 
Solha diz que objetivo é ganhar a Challenge, 

taça e campeonato Sócios merecem-no 

Hurry-Up, que levam vantagem 
(28-24), e os eslovacos do HKM 
Sala, Solha contabiliza 31. 

É para voltar a conquistar a 
Challenge? «Claro que sim!», diz 
de imediato. «Tem de ser para ga-
nhar, tal como também na Taça 
de Portugal e no campeonato. É 
para isso que estamos no Sporting. 
Por muitos jogos que tenhamos 
de fazer num curto espaço de 
tempo, que é o que vai acon-
tecer, não vamos fugir de 
nenhum dos objetivos», 
garante, sem esconder 
que desconhece o que 
valem os dois possíveis 
adversários europeus 
visto andar mais 
focado jogo a 
jogo. O 
próximo, 

Em 2019/10, 
quando venceu a 
Taça Challenge, 
o ponta-esquerda 
foi o melhor 
marcador, com 57 
golos. Agora 

leva 31 

para o cam-
pe o na to, é o 
Águas Santas, 
onde começou na modalidade. 
«Depois logo se vê quem é que nos 
calha nas meias-finais», acres-
centa.  

E é 
este o me-

lhor Sporting da 
temporada? «Este 
é um Sporting di-
ferente. Que está 
a fazer tudo para 
atingir os objeti-
vos. Teremos que 
alcançá-los pelos 
adeptos, pois con-
tamos quase sem-

pre com uma boa 
casa nos pavi-
lhões. Eles acredi-

tam nas nossas ca-
pacidades. Nós 
também, que pode-

mos ganhar tudo», 
analisa, antes de ser 

solicitado a comentar o 
que se alterou coma mu-

dança técnica de Zupo 
Equisoain para Hugo Cane-

la. «São maneiras diferentes 
de trabalhar. Não sei se nos 

adaptámos melhor a este treina-
dor e agora estamos a jogar de ou-
tra forma. O que tentamos sempre 
é cingir-nos ao trabalho de cada 
técnico», responde, desta feita à 
defesa. 

CANELA: «É PARA PASSAR À FINAL» 
Com outras responsabilidades, 

Canela não perdeu tempo e come-
çou já o trabalho de casa de obser-
var os possíveis adversário nas meias 
da Challenge. «Vamos ter muito tra-
balho pela frente para passar à final. 
Vou ser sincero, não sei dizer bem 
qual prefiro, porque os holandeses 
conseguem resultados bons em casa, 
são capazes de tudo. Devem ter um 
público fantástico... Por isso, res-
pondo para a semana, depois de sa-
ber o que fizeram fora», brinca. 

«Mas, venha quem vier, será 
para passarmos à final. É esse o 
objetivo. Neste momento estamos 
multo focados em nós e achamos 
que aquilo que conseguimos fazer 
será suficiente para ultrapassar as 
equipas que surgirem». 

ror 
MIGUEL CANDEIAS 

S
OMOS unia equipa e 
estamos a trabalhar 
muito bem como gru-
po, por isso, as indi-
vidualidades apare-

cem depois. Desta vez, calhou para 
o meu lado», justificou Pedro So-
lha a razão pela qual registou nove 
golos, em 12 remates, na vitória do 
Sporting sobre os gregos do Doukas 
(27-25) para a 2.' mão dos quartos 
de final da Taça Challenge. Compe-
tição que o ponta-esquerda con-
quistou pelos leões em 2009110 e 
como melhor marcador da prova 
(57 golos). Nesta época, e com os 
leões já na meia-final à espera até 
1 de abril pelo desfecho do segun-
do embate entre os holandeses do 
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Campeonato nacional da II Divisão
Equipa sénior da AA Didáxis
vence por 23-21 em Alcobaça
A equipa sénior de andebol feminino da Associação Académica Didáxis
deslocou-se a Alcobaça para cumprir a 3.ª jornada da fase final do cam-
peonato nacional da 2.ª divisão e conseguiu uma importante vitória por
23-21 sobre o Cister. A equipa famalicense, que não entrou da melhor
forma, terminou a primeira parte a perder por 11-9. Na segunda parte as
minhotas entraram determinadas a inverter o  jogo e  assumiram a lide-
rança do marcador que, no entanto teve oscilações. Na fase final  a Didá-
xis assume definitivamente a liderança do marcador e consegue uma vi-
tória moralizadora para os jogos seguintes. 
As juniores deslocaram-se a Gaia para defrontar o Almeida Garret, num
jogo a contar para o campeonato nacional daquele escalão e perderam
por 26-19. Na parte final o Almeida Garret conseguiu descolar novamen-
te e mostrou mais argumentos para vencer o jogo. Fica o registo do que a
equipa da Didáxis poderá vir a fazer no futuro, pois ainda é muito jovem e
a competir contra atletas mais velhas.

§andebol
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MODALIDADES
| Rui Serapicos | 

O programa municipal 'Mexe-te
Braga', iniciado em 2015 pela
autarquia com o envolvimento
de colectividades e de ginásios,
promovendo ao fim-de-semana
o enquadramento de acções de
prática desportiva, gratuitas e
abertas à população,  vai este
ano conhecer mudanças. 

O programa, que decorria aos
sábados na Avenida Central e
aos domingos na Rodovia, vai
avançar para as freguesias. 

Prosseguindo um modelo que
já foi experimentado em Adaúfe,
com resultados considerados po-
sitivos, a iniciativa vai levar aos
diversos pontos do concelho
modalidades como o andebol, o
basquetebol, o futsal, a dança ou
o voleibol - haverá também um
torneio inter-freguesias. 

Em vez de haver mega-aulas
todos os sábados, haverá só no
terceiro sábado de cada mês,
com uma modalidade em exibi-
ção. Além disso  em vez de to-
dos os domingos passa a haver
apenas ao primeiro e ao terceiro
domingo, disse ontem, na apre-
sentação da edição 2017  a ve-

readora do Desporto, Sameiro
Araújo, garantindo, no entanto,
que também ao segundo e ao
quarto domingo haverá propos-
tas de actividades desportivas.

A autarca, que falava no salão
nobre da Câmara Municipal de
Braga, lembrou que em 2015 o
programa começou por oferecer
actividades de Abril a Julho, ten-

do em 2016 sido alargado para
os meses de Abril a Setembro,
com interrupção em Agosto de-
vido a férias. 

Segundo Sameiro Araújo, que
considerou não ser possível
quantificar o total de pessoas en-
volvidas, obtiveram-se "grandes
resultados", com a adesão de 13
ginásios e 26 clubes. 

Programa ‘Mexe-te Braga’ 
vai alargar-se às freguesias  
SAMEIRO ARAÚJO, vereadora do Desporto na Câmara Municipal de Braga, apresentou ontem as
novidades da edição 2017 do programa ‘Mexe-te Braga’. 

FLÁVIO FREITAS 

Apresentação do Mexe-te Braga 2017 decorreu ontem nos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Braga

lll
O programa Mexe-te Braga 2017 abre já no próximo 
fim-de-semana. Sábado, das 15 às 16 horas, na Avenida
Central, haverá uma ‘mega-aula de dança, com a colaboração
do ginásio Pé de Dança. No domingo, das 10 às 11.30 na
Rodovia, vai ter lugar uma ‘mega-aula’ de zumba. Sameiro
Araújo manifestou ontem a convicção de que as condições
climatéricas vão ser favoráveis.

A participação é gratuita
e o programa é flexível,
devendo os serviços de
comunicação da
autarquia proceder a
actualizações regulares
que serão divulgadas,
quer através dos órgãos
de informação, quer
através da página da
rede social Facebook,
disse Sameiro Araújo.   

“Independentemente da
idade, da modalidade e
da forma física, nós que-
remos que as pessoas
pratiquem desporto sem
qualquer custo e que a
população seja cada vez
mais activa e saudável. 
Esta é também uma
forma de os clubes e
associações mostrarem o
trabalho que estão a
desenvolver”, adiantou.

+ mais
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“A minha ambição
é trazer mais

desenvolvimento
às duas freguesias”   

SUPLEMENTO

ESPECIAL CONCELHO DE BRAGA l UNIÃO DE FREGUESIAS DE MORREIRA E TRANDEIRAS
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EVENTO ARRANCOU ONTEM 

Jornadas Literárias de Fafe
promovem o prazer da leitura 
Pág. 14
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Publicidade

SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESPORTO E JUVENTUDE VISITOU DISTRITO DE BRAGA

ASSOCIATIVISMO É PORTA
DE ENTRADA À CIDADANIA
Págs. 3 e 4

Publicidade

Correio
TERÇA 28 MARÇO 2017 | Director PAULO MONTEIRO | Ano LXXX Série VI N.º 10317 DIÁRIO € 0.85 IVA Inc.

do Minho.ptAMARES
FEIRA DO LIVRO 
PARA TODAS AS IDADES  
Pág. 12

CAMINHADA SOLIDÁRIA NO DOMINGO

AIA: A MISSÃO DE APOIAR
PESSOAS COM AUTISMO 
Pág. 6

EDIÇÃO 2017

‘MEXE-TE BRAGA’
ALARGA-SE ÀS FREGUESIAS
Pág. 18
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CLASSIFICAÇÃO Este fim-
de-semana disputou-se a 21.ª
e 22.ª (e últimas) jornadas do
Campeonato Nacional da 1.ª
Divisão Feminina. Apesar de
ainda estarem por disputar
dois jogos relativos às 17.ª e 18.ª
jornadas, agendados para o
próximo fim-de-semana, já es -
tá definida a classificação, o
que permite conhecer os jogos
dos quartos-de-final do “play-
off” da prova.

O Alavarium/Love Tiles teve
um fim-de-semana com um
sabor agridoce. No sábado im-
pôs a primeira derrota (20-19)
da época no campeonato ao

Madeira SAD, campeão em tí-
tulo, ao passo que, no do-
mingo, também em casa, per-
deu com o CS Madeira, por 22-
25. 

Face a estes resultados, a for-
mação aveirense acabou a fase
regular na terceira posição,
com 53 pontos, atrás do Colé-
gio de Gaia (54) e Madeira SAD
(62).

Assim, já sabe que, nos quar-
tos-de-final do “play-off”, irá
defrontar o Maiastars, sexto
classificado da prova e com
quem perdeu os dois jogos na
primeira fase, sendo que a eli-
minatória se disputará à me-
lhor de três jogos.  são os ou-
tros jogos desta primeira fase
a eliminar. |

Alavarium defronta
Maiastars nos “quartos”

Andebol
1.ª Divisão Feminina

Aveirenses conhecem bem o adversário dos quartos de final

ARQUIVO
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ESTARREJA AC                             26

Treinador: Rui Liberato.
Rui Figueiredo; Bernardo Marques,
Diogo Vaia (7), Marcelo Costa (1), Diogo
Liberato (4), Tiago Couto (5) e Pedro
Oliveira (7) - sete inicial - Ruben Portela,
Ricardo Lima, Jorge Silva (1), Bruno Mar-
ques, Rui Duarte, e Edgar Figueira (1).

FC PORTO                                        32

Treinador: Nuno Farelo.
David Ferreira; Eduardo Semide (3),
Hugo Couto (1), Alfredo Torres (2),
Miguel Pinto (5), Miguel Salgado (5) e
Gonçalo Ferreira (4) - sete inicial -
Diogo Ribeiro, Rui Oliveira, Nuno
Almeida, Ruben Santos (8), Gonçalo
Silva, Fábio Teixeira, Tiago Sousa (2), Rui
Ferreira (2) e Ricardo Carvalho (1).

Local: Pavilhão Municipal de Estarreja.
Assistência: cerca de 250
espectadores.
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro
Silva (A.A. Aveiro).
Oficiais de Mesa: Manuel Oliveira
e Luís Costa (A.A. Aveiro).
Ao intervalo: 15-16.

Num ambiente magnífico, com
o público a aderir em massa
ao Pavilhão Municipal de Es-
tarreja, que quase esgotou, as

equipas de Juniores do Estar-
reja AC e do FC Porto propor-
cionaram um excelente espec-
táculo de Andebol, em partida
referente à Fase Final do Cam-
peonato Nacional, que vai de-
cidir o campeão.

A formação orientada por
Rui Liberato entrou muito bem
no encontro, a responder de
forma positiva ao favoritismo
atribuído aos “azuis e brancos”,
chegando mesmo a ter uma

vantagem de três golos (13-10),
por volta dos 20 minutos, o
que levou ao rubro toda a sua
massa associativa.

O conjunto nortenho res-
pondeu com um parcial de 3-
0 e passou para a frente do
marcador, acabando mesmo
por ir para o intervalo com um
golo de vantagem (15-16), o
que, ainda assim, deixava a
partida em aberto para a se-
gunda metade.

Na segunda parte, a equipa
orientada por Nuno Farelo
soube condicionar as “pedras”
influentes do Estarreja AC, o
que lhe permitiu adquirir uma
vantagem de dois/três golos.
Os locais tentaram de tudo
para não ficar de fora da dis-
cussão da partida, mas algu-
mas bolas perdidas de forma
quase imperdoável diante do
guardião Diogo Ribeiro acaba-
ram por ser fatais para as as-
pirações da equipa da casa.

Os estarrejenses acabariam
por sofrer, nos minutos finais,
alguns golos que fizeram “dis-
parar” o marcador para núme-
ros não espelhar aquilo que se
passou nos 60 minutos de
jogo, que teve uma bom arbi-
tragem da dupla aveirense.

OFC Porto justificou, em ple -
no, o triunfo sobre um Estarreja
AC, que na primeira jornada
desta fase tinha sofrido uma
derrota pesada no recinto do
Benfica, uma das formações
que lidera a pro va.AC

Andebol
Nacional de Juniores

Boa réplica foi insuficiente
Desaire O Estarreja AC, apesar de esforçado, foi derrotado em casa pelo FC Porto,
num jogo que acabou por ser decidido na segunda parte

Pedro Oliveira, tal como Diogo Vaia, marcou sete golos

PAULO RAMOS
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Margarida Morais 
na selecção júnior C 

A jovem atleta do CD 
Bartolomeu Perestrelo, 
Margarida Morais integra a 
lista da selecção portuguesa de 
andebol de juniores C que irá 
participar num estágio bem 
como no Torneio internacional 
Andebolmania 2017 que se 
realiza entre 11 a 15 de Abril em 
São João da Madeira. O técnico 
adjunto da selecção é o 
madeirense Artur Rodrigues. 
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Madeira SAD defronta 
Juve Lis no play-off 

Ao contrário do que foi 
publicado ontem na edição do 
DIARIO a equipa feminina do 
Madeira Andebol SAD irá 
encontrar nos quartos-de-
final do play-off do 
Campeonato Nacional da I 
Divisão de andebol a 
formação do Juve Lis e não do 
Leça. De referir que esta fase 
final arranca no próximo dia 8 
de Abril. 
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©
 D

R

O CS Madeira encerrou a fase
regular do campeonato na-
cional de andebol feminino
com uma excelente vitória
em casa do segundo classifi-
cado, o Alavarium / Love
Tiles, por 22-25. A vitória da
equipa orientada por Marco
Freitas foi alcançada no se-
gundo tempo (8-14), depois
de ter ido para o intervalo a
perder por 14-11. 
Já o Madeira SAD de Sandra
Fernandes voltou às vitórias -
havia sido derrotada no sá-
bado diante do Alavarium,
em Aveiro - ao superiorizar-
se ante o Juve Lis, por 18-25
(8-13 ao intervalo), em Leira. 
Esta última ronda serviu para
definir os primeiros jogos dos
quartos de final do play-off
do Campeonato 1.ª Divisão
Feminina, cujas partidas
serão disputadas sempre à
melhor de 3 (com a exceção
da final, que será jogada à
melhor de 5) e no sistema
“fora/casa, casa/fora”. 

ANDEBOL
CS MADEIRA DESPEDE-SE 
EM GRANDE DA 1.ª FASE 
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PAVIINÃO 
ARRANCOU 
HA DOISANOS 
Leões assinalam data na 
conta oficial na rede social 
Twitter, sublinhando que 
"o sonho está cada vez 
mais perto" 

••• O Sporting assinalou on-
tem, através da sua conta oficial 
na rede social Twitter, os dois 
anos do lançamento da primei-
ra pedra do Pavilhão João Ro-
cha, que está a ser edificado ao 
lado do Estádio José Alvaiade. 
Os leões colocaram uma foto-
grafia aérea do local onde de-
correu a cerimónia a 27 de mar-
çode 2015 coma seguinte frase: 
*Bom dia! Faz hoje [ontem] 
dois anos que foi lançada a pri-
meira pedra do pavilhão João 
Rocha. O sonho está cada vez 
mais perto!" A obra está quase 
pronta e a pré-inauguração da 
infraestrutura esteve prevista 
para o presente mês, mas um 
ligeiro atraso acabou por ditar 
que não se verificasse. O Pavi-
lhão João Rocha vai servir as 
várias modalidades do clube, 
com particular incidência para 
o futsal, andebol e hóquei em 
patins, mantendo-se o pavi-
lhão do multidesportivo dispo-
nível para treinos. 
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Temos 
pavilhões 
quase 
sempre com 
boas 
assistên-
cias, eles 
acreditam 
em nós e 
nós 
acredita-
mos que 
podemos 
vencer tudo 
esta época" 

Pedro Solha 
Sporting 

Pedro Solha marca um dos seus nove golos aos gregos do Doukas 

r; :I. 4  Pedro Solha revela ambição e aponta à 
Taça Challenge, à de Portugal e ao campeonato 

"Lutaremos por 
três' títulos" 
Pedro Solha continua a 
brilhar num Sporting 
cheio de estrelas, elogia o 
momento do andebol 
português e fala do 
entusiasmo que o atual 
bom momento está a criar 
emAlvalade 

Lealizu.opa 001011 

••. Na época 2009/2010, Pe-
dro Solha foi um dos artífices 
da conquista da Taça Challen-
ge pelo Sporting. O ponta-es-
querda apontou 57 golos na 
inédita caminhada vitoriosa 
da sua equipa. Seis anos de-
pois, o internacional portu-
guês quer novo triunfo. "Tem 
de ser para ganhar. Esperamos 
vencer a Challenge, como 
queremos conquistar a Taça 
de Portugal e ser campeões 
nacionais", atirou Solha, au-
tor de nove golos na vitória 
dos leões na segunda mão dos 
quartos de final, diante dos 
gregos do Doukas. 
"Somos uma grande equipa,  

que consegue lutar por qual-
quer resultado em qualquer 
altura. Estamos a trabalhar 
muito bem em termos cole-
tivos e depois as individuali-
dades aparecem, como acon-
teceu comigo frente ao 
Doukas", explicou. Além da 
Challenge, Solha já venceu 
uma Supertaça e três edições 
da Taça de Portugal, admi-
tindo que falta o título na-
cional. 
"É para isso que estamos no 
Sporting, para ganhar os três 
títulos, e não vamos fugir de 
nenhum por muitos jogos que 
sejam. Este é um Sporting di-
ferente, temos pavilhões qua-
se sempre com boas assistên-
cias e acreditamos no nosso 
trabalho", revelou o jogador 
de 35 anos, elogiando as três 
vitórias internacionais de 
equipas portuguesas neste 
fim de semana: "Temos valor 
em Portugal, há jogadores bri-
lhantes que estão a sair agora 
para o estrangeiro." 

Candeias e Gonçalves 
empatam em França Wilson 

Davyes 
(Cesson-
Rennes) e 
Nuno Grilo 
(Créteil) 
jogam 
amanhã e 
depois, na 
Starligue 
francesa 

••• Na Proligue francesa, a 
segunda divisão do pais, as 
equipas que integram portu-
gueses empataram, mas con-
tinuam igualadas no segundo 
posto e a lutar pela subida: o 
Istres, de Nu no Gonçalves (fez 
um golo), com o Nantes, a 23-
23, e o Pontault, de Ricardo 
Candeias e Flávio Fortes, com 
o Chartres, a 29-29. Na ASO-
BAL, o Guadalajara, de Filipe 
Martins (um golo), subiu ao 
10.° posto, após bater o Aran- 

da, por 27-26, enquanto na 
Hungria, o Csurgoi, de Álvaro 
Rodrigues venceu o Balma-
zujvaros pela diferença míni-
ma (28-29). Na Bélgica e na 
Holanda, Sérgio Rola e João Ja-
cob sofreram as primeiras der-
rotas. O Sasja perdeu com o 
Tournai (29-23) e o Limburg 
Lions com oAalsmeer (28-26). 
Finalmente na Macedónia, o 
Eurofarm Rabotnik, de Sérgio 
Barros, bateu o Skopje (31- 
26) . —Aucus-ro FERRO 
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Ripe, Francisca, Catarina e José Miguel com o padre Mala, Ricardo e José 

6 
a 

Gaia Instituição dos Carvalhos celebra 110 anos e começa hoje semana cultural 

Treinador do F.C.P. 
é estrela de colégio 
Marta Nem 
martaneves@jn.pt  

► Primeiro foi o avó António. De-
pois o pai Benjamim. Seguiu-se o 
irmão mais velho, o próprio Ricar-
do Costa, è uma irmã. Agora. é a vez 
dos filhos deste: Francisco, de 12 
anos e Mardi% de 14. Quatro gera-
ções da mesma família em que 
passaram ou estão ainda a estudar 
no Colégio Internato dos Carvalhos 
(CIC). em Gaia. Instituição que está 
a celebrar 110 anos. 

O laço que criou com o colégio 
foi tão forte, que Ricardo - que o pai 
tinha gosto que fosse arquiteto, para 
que lhe seguisse as pisadas à fren-
te da empresa de construção civil -
acabou por se tornar jogador pro-
fissional de andebol, graças a ter-se 
iniciado neste desporto, aos 11 anos, 
em pleno CIC. 

"Sou do Futebol Clube do Porto, 
representei o clube como jogador e. 
agora como treinador - Ricardo 
tem seis campeonatos nacionais 
conquistados pelos Dragões (três 
como jogador e três como técnico-
adjunto), onde terminou a carreira 
-, mas se há clube que guardo no 
coração é o Colégio dos Carvalhos. 
Foi aqui que tudo começou", con-
fessou o ex-atleta, de 40 anos. 

Da "relação forte" que criou com 
a escola, Ricardo "guardou a certe-
za" de que um dia também seria ali 
que os filhos haveriam de estudar. 
"Fiz questão de vir embora de Es-
panha, onde joguei durante sete 
anos, e em bom tempo regressa-
mos", contou. Atualmente, Francis-
co frequenta o 6.° ano, enquanto  

Martim anda no 9.°. Já Ricardo Cos-
ta é "o coordenador do andebol dos 
Carvalhos". 

1500 alunos no CIC 
Quando os pais de Francisca Cos- 
ta, 15 anos, escolheram colocá-la  

no ensino privado, teve "um peso 
fulcral" o facto de a mãe, Ana, já ter 
andado no colégio dos Carvalhos. 
lá para Filipa Oliveira, 14 anos, alu-
na do 9.° ano. o motivo que mais 
pesou na altura de escolher o esta-
belecimento de ensino foram "os 

muitos "amigos" que lá andavam. 
Para Catarina Azevedo, no 12.° 

ano, que tem ambições de ingres-
sar em Economia, foram as "boas 
referências " da escola que mais a 
motivaram quando se candidatou. 

Até José Miguel, de 11 anos, que 
se estreou no ano passado no CIC, 
reconhece: "Os professores prepa-
ram-nos muito bem". 

Dos 1500 alunos do CIC, "cerca 
de 1100 frequentam o Secundário, 
e os restantes 400, o Básico (2.° e 3.° 
ciclos)", referiu ao IN o diretor pe-
dagógico, Iosé Pedrosa. 

Conta o mesmo responsável que 
tempos houve em que o internato 
recebia mais candidatos. Ainda as-
sim, revela-nos que existem "58 es-
tudantes" neste regime, oriundos 
dos mais diversos locais, como de 
"Freixo de Espada à Cinta„ Lisboa, 
Madeira, Açores e até de Angola". 

Hoje em dia, o chamariz no Se-
cundário são os cursos científico-
-tecnológicos, com planos pró-
prios. E sinal disso é que 300 vagas 
já ficaram preenchidas na primei-
ra semana de pré-inscrições para o 
próximo ano letivo". Haverá uma 
outra fase, de 2 a 5 de maio. • 

• "Uma Escola de Pessoas 
com Projetos de Vida com Sen-
tido" é o tema da Expo'CIC Se-
mana Cultural, que arranca 
hoje e dura até sexta-feira, nas 
instalações da escola. "É como 
se fosse uma mini-Exponor, 
disposta com os stands de 
cada curso, onde os alunos do 
CIC, mas também de fora to-
mam contacto com as nossas 
ofertas", referiu o diretor pe-
dagógico, José Pedrosa. De 
realçar que o CIC "é a única es-
cola que no final do 12.° ano 
passa um certificado de com-
peténclas humanas", após 
avaliação de um projeto social. 

Feira Stands 
para divulgar 
diferentes cursos 
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Afitodos a dar tudo 
pelos objetivos" 
Leões nas meias-finais da 
Challenge e  Pedro Solha 
já é o 4.° melhor marcador 
da prova, com 31 golos 

ALEXANDRE REIS 

51 O internacional Pedro Solha, 
ponta-esquerda do Sporting, está 
a dar cartas na Taça Challenge. Os 
leões acabam de se apurar para as 
meias- finais, com o jogador, de 35 
anos, a revelar-se uma peça  im-
portante na eliminação dos gregos 
do Doukas, sendo já o melhor 
marcador da competição euro-
peia, com 31golos. 

O extremo esteve particular-
mente feliz na partida da 2' mão 
dos quartos-de-final, onde mar-
cou 9 golos em12 remates (75% de 
eficácia), na vitórià, por 27-25, à 
equipa helénica, depois de na vés- 

PONTA-ESQUERDA TEM VEIA 
GOLEADORA, POIS EM 2010 
JÁ TINHA SIDO O REI DOS 
FINAUZADORES COM 57 TENTOS 

pera o Sporting também ter ganho 
por 12 golos (35 -23). 

"Calhou para o meu lado, mas o 
mais importante é que estamos a 

.trabalhar bem em equipa. Quando 
assim é, as individualidades apa-
recem. Estão todos a dar tudo pe - 
kis objetivos, que passam pelo 
campeonato, Taça de Portugal e 
Taça Challenge. Os adeptos mere -
cem, pois temos tido sempre boas 
casas, eles acreditam em nós e nós 
acreditamos também que podere- 

mos ganhar tudo, encarando cada 
jogo como uma final." 

O facto de ser um dos melhores 
marcadores da Taça Challenge 
não é nada de inédito em Pedro 
Solha, pois em 2010, ano em que o 
Sporting conquistou o troféu, já o 
ponta- esquerda tinha sido cotado 
como melhor marcador da prova, 
com 57 golos (média de 7,1, abaixo 
dos atuais 5,1 golos por jogo). 

"O mais importante é o coleti-
vo e a equipa. O Sporting está fo - 
cado jogo a jogo e acreditamos que 
temos qualidade para vencer 
qualquer adversário", finalizou 
Pedro Solha. o 

Hugo Canela 
sem mãos a medir 
O treinador Hugo Canela ain-
da não conseguiu um Spor-
ting à sua imagem, após a saí-
da de Zupo Equisoain: "Com 
jogos à quarta-feira e ao sába-
do, s6 há tempo para recupe-
rar os jogadores e preparar o 
próximo encontro. Gostaria 
de introduzir outros proces-
sos, mas não há tempo neste 
momento. Temos trabalhado 
bem os aspetos defensivos." 
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Leões nas meias-finais da Challenge e ponta-esquerda é o 4.º melhor marcador da prova, com 31
golos
O internacional Pedro Solha, ponta-esquerda do Sporting, está a dar cartas na Taça Challenge. Os
leões acabam de se apurar para as meias-finais, com o jogador, de 35 anos, a revelar-se uma peça
importante na eliminação dos gregos do Doukas, sendo já o 4.º melhor marcador da competição
europeia, com 31 golos.
 
O extremo esteve particularmente feliz na partida da 2ª mão dos quartos-de-final, onde marcou 9
golos em 12 remates (75% de eficácia), na vitória, por 27-25, à equipa helénica, depois de na véspera
o Sporting também ter ganho por 12 golos (35-23).
 
Continuar a ler"Calhou para o meu lado, mas o mais importante é que estamos a trabalhar bem em
equipa. Quando assim é, as individualidades aparecem. Estão todos a dar tudo pelos objetivos, que
passam pelo campeonato, Taça de Portugal e Taça Challenge. Os adeptos merecem, pois temos tido
sempre boas casas, eles acreditam em nós e nós acreditamos também que poderemos ganhar tudo,
encarando cada jogo como uma final."
 
O facto de ser um dos melhores marcadores da Taça Challenge não é nada de inédito em Pedro Solha,
pois em 2010, ano em que o Sporting conquistou o troféu, já o ponta-esquerda tinha sido cotado
como melhor marcador da prova, com 57 golos (média de 7,1, abaixo dos atuais 5,1 golos por jogo).
 
"O mais importante é o coletivo e a equipa. O Sporting está focado jogo a jogo e acreditamos que
temos qualidade para vencer qualquer adversário", finalizou Pedro Solha.
 
Hugo Canela sem mãos a medir
 
O treinador Hugo Canela ainda não conseguiu um Sporting à sua imagem, após a saída de Zupo
Equisoain: "Com jogos à quarta-feira e ao sábado, só há tempo para recuperar os jogadores e
preparar o próximo encontro. Gostaria de introduzir outros processos, mas não há tempo neste
momento. Temos trabalhado bem os aspetos defensivos."
 
Autor: Alexandre Reis
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Leões nas meias-finais da Challenge e ponta-esquerda é o 4.º melhor marcador da prova, com 31
golos
 
Por Record
 
O internacional Pedro Solha, ponta-esquerda do Sporting, está a dar cartas na Taça Challenge. Os
leões acabam de se apurar para as meias-finais, com o jogador, de 35 anos, a revelar-se uma peça
importante na eliminação dos gregos do Doukas, sendo já o 4.º melhor marcador da competição
europeia, com 31 golos. O extremo esteve particularmente feliz na partida da 2ª mão dos quartos-de-
final, onde marcou 9 golos em 12 remates (75% de eficácia), na vitória, por 27-25, à equipa helénica,
depois de na véspera o Sporting também ter ganho por 12 golos (35-23)."Calhou para o meu lado,
mas o mais importante é que estamos a trabalhar bem em equipa. Quando assim é, as
individualidades aparecem. Estão todos a dar tudo pelos objetivos, que passam pelo campeonato,
Taça de Portugal e Taça Challenge. Os adeptos merecem, pois temos tido sempre boas casas, eles
acreditam em nós e nós acreditamos também que poderemos ganhar tudo, encarando cada jogo como
uma final." O facto de ser um dos melhores marcadores da Taça Challenge não é nada de inédito em
Pedro Solha, pois em 2010, ano em que o Sporting conquistou o troféu, já o ponta-esquerda tinha
sido cotado como melhor marcador da prova, com 57 golos (média de 7,1, abaixo dos atuais 5,1 golos
por jogo). "O mais importante é o coletivo e a equipa. O Sporting está focado jogo a jogo e
acreditamos que temos qualidade para vencer qualquer adversário", finalizou Pedro Solha.Hugo
Canela sem mãos a medirO treinador Hugo Canela ainda não conseguiu um Sporting à sua imagem,
após a saída de Zupo Equisoain: "Com jogos à quarta-feira e ao sábado, só há tempo para recuperar
os jogadores e preparar o próximo encontro. Gostaria de introduzir outros processos, mas não há
tempo neste momento. Temos trabalhado bem os aspetos defensivos."
 
01:46  por
 
Record
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