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DR

João Cepa anunciou investimento no desporto em Esposende

> redacção

Mais de um milhão e meio de
euros é quanto a Câmara Muni-
cipal de Esposende vai investir
na área do desporto em 2013. O
anúncio foi feito pelo autarca
João Cepa, na 3.ª Gala de Dis-
tinção de Mérito Desportivo do
Município de Esposende, que
decorreu, no passado dia 24 de
Novembro, no Auditório Munic-
ipal de Esposende, e que visou

premiar e valorizar os atletas
que, ao longo da época desporti-
va 2011/2012, mais se desta-
caram nas respectivas modali-
dades desportivas. 

Assim, foram distinguidos 42
atletas, 11 técnicos, 4 equipas e
7 associações desportivas do
concelho, numa cerimónia onde
foram também assinados os
Contratos Programa de Desen-
volvimento Desportivo entre o
Município de Esposende e a

Federação Portuguesa de Canoa-
gem, Federação Portuguesa de
Taekwondo, Associação de Pati-
nagem do Minho, Associação de
Andebol de Braga e Associação
de Futebol de Braga.

Oportunamente será assinado o
protocolo com a Federação Na-
cional de Karaté de Portugal, da-
da a impossibilidade do Presi-
dente deste organismo estar
presente na Gala que se realizou
no passado fim-de-semana.

CONTRATOS PROGRAMA ESTABELECIDO COM VÁRIAS ASSOCIAÇÕES

Câmara de Esposende investe
1,5 milhões de euros no desporto
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> rui serapicos

A atleta olímpica de provas de
fundo, Jéssica Augusto, esteve
ontem na Escola EB 2,3 D. Frei
Caetano Brandão, em Braga,
onde teve lugar uma prova de
corta-mato no âmbito do des-
porto escolar do Agrupamento
de Escolas de Maximinos. 

Centenas de alunos partici-
param nas corridas, organizadas
por escalões etários entre os
nascidos no ano 1995 e os que
nasceram em anos anteriores ao
ano lectivo 2002/3.

Muitos outros alunos compare-
ceram no recinto para assistir à
prova e pedir autógrafos à atleta
olimpica, Jéssica Augusto, que
esgotou rapidamente postais
dela própria que levava assina-
dos. Jéssica Augusto encontra-se
afastada das competições, devi-
do a uma lesão no esporão calcâ-
neo do pé esquerdo.  “Estou
parada há quinze dias, mas conto
voltar aos treinos na próxima se-
mana”, disse a atleta ao ‘Correio
do Minho’.

Adiantou que, mesmo assim,
tem previstas até ao final do ano
a participação em duas corridas

de S. Silvestre, uma dia 29 de
Dezembro, em Lisboa e outra
nos arredores de Madrid no últi-
mo dia do ano.

Nessas corridas, disse a atleta,
“não vou estar a 100 por cento,
mas irei a 60 ou 70 por cento,
contando em Janeiro começar a

preparar a maratona de Londres,
que está agendada para Abril”.

A fundista prevê ainda partici-
par no próximo ano em mais

uma maratona. 
“É uma carga normal, para

uma maratonista, fazer duas
maratonas por ano. E poderei
fazer algumas meias-mara-
tonas”, adiantou. 

Prevê também competir nos 10
mil metros do campeonato do
mundo de estrada.

Segundo Jéssica Augusto, estar
afastada das competições e dos
treinos por lesão “altera o estado
de humor, porque estou habitua-
da a fazer exercícios e custa
ficar parada. Durmo mal e tenho
insónias”.

“Em compensação”, confessa,
“vou mais ao cinema”. O direc-
tor do Agrupmento de Escolas
de Maximinos, António Pereira,
explicou ao CM que a realização
daquele corta-mato que ontem
teve lugar da Escola Frei Cae-
tano Brandão insere-se numa
política de desenvolvimento de-
sportivo.  “É fundamental para
que os alunos se sintam bem
fisicamente e também rendam
melhor intelectualmente”, fri-
sou. Aquele responsável realçou
a qualidade do desempenho de-
sportivo, no âmbito do desporto
escolar, deste agrupamento em
várias modaliddes como o ande-
bol, o atletismo, a orientação e
ainda o desporto adaptado Se-
gundo António Pereira, a pre-
sença de Jéssica “foi fácil de
conseguir” e constitui motivação
para os alunos, dado tratar-se de
uma atleta “de referência no
plano internacional”.

Na prova de ontem destaca-se
ainda o apoio da Associação de
Pais do Agrupamento Escolas de
Maximinos, que distribuiu
lanche pelos paticipantes.

DR

Atleta olímpica, Jéssica Augusto é muito solicitada para dar autógrafos

Jessica Augusto na Escola
D. Frei Caetano Brandão
A meio de uma lesão, Jéssica Augusto, que se propõe voltar a Londres em Abril para dis-
putar a maratona, esteve ontem em Braga na Escola EB 2,3 D. Frei Caetano Brandão.

DESPORTO

> Atleta volta em Abril à maratona de Londres, onde nos Jogos Olímpicos foi sétima. 

ESCOLARCORTA-MATO DO AGRUPAMENTO DE MAXIMINOS

DR

Momento de uma prova masculina no recinto da Escola EB 2,3 D. Frei Caetano Brandão

Centenas disputaram corridas 
entre os mil e os 3.500 metros
O corta-mato do Agrupamento de Escolas de Maximinos, ontem, na
Escola EB 2,3 D. Frei Caetano Brandão, foi disputado em oito corridas,
com distâncias entre os mil e os 3.500 metros, consoante os escalões
etários e categorias masculinos/femininos. As corridas, beneficiando 
de um dia de sol, foram disputadas durante a manhã.
Dada a impossibilidade de dar aqui conta das várias centenas 
de participantes, ficam os três primeiros de cada prova.
Eis a composição dos pódios:

Mascul inos Infantis A:  1º, Pedro Fernandes; 2º, Alexandre Teixeira;
3º, Ricardo Machado. Infantis B: 1º, Guilherme Soares; 2º, Joel Alves;
3º, Luís Carvalho. Iniciados: 1º, André Araújo; 2º, Nuno Fernandes; 
3º André Peixoto. Juvenis: 1º, João Novo; 2º, António Ferros; 3º,
Ricardo Antunes.
Juniores: 1º, Paulo Rosário; 2º, Fábio Silva; 3º. Marco Sousa.
Femininos. Infantis B: 1ª, Rafaela Madanços; 2ª Erika Marques; 3ª
Paula Ferreira. Iniciados: 1ª, Marisa Soutelo; 2ª, Liliana Rosa; 3ª, Beatriz
Carvalho. Juvenis: 1ª, Patrícia Santos; 2ª, Adriana Oliveira; 3ª, Ana
Braga. Juniores: 1ª, Mariana Pires; 2ª Inês Pereira; 3ª Carolina Moreira.
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CORTA-MATO>>26

Jéssica Augusto animou
Agrup. de Maximinos
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Jéssica
Augusto
apadrinha
corta-mato
>> 26
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Académico soma cinco
derrotas consecutivas
O campeonato nacional da 3.ª Divisão não está a correr de feição 
às equipas do distrito. A formação viseense ainda não venceu 
e o Andebol Clube de Lamego só ganhou por uma vez
Silvino Cardoso

� Sem qualquer surpresa, o Aca -
démico de Viseu foi a S. João de
Madeira averbar a quinta der -
rota no campeonato. Uma prova
amplamente negativa para os
academistas e nem os dois
empates que conseguiu, um dos
quais contra o Andebol Clube de
Lamego, minimiza a má pres ta -

ção na prova. Não há memória
de um início tão mau e não se
pode esquecer que, na próxima
jornada, os viseenses vão re ce -
ber um dos candidatos, o Es ta -
rreja Andebol Clube. 

Todavia, o facto de ser an fi -
trião de um dos assumidos can -
di datos à subida, pode também
ser uma boa oportunidade dos
viseenses aproveitarem para
arrancar para um resto de prova
bem mais consentâneo com o
valor dos jogadores e dos per ga -
minhos do clube na modalidade.
Para isso torna-se necessário
ven cer. 

Também é certo que a ju ven -
tude que abunda na equipa está
a ganhar experiência e isso tem
custos, mas pode ser uma apos -
ta para um futuro bem mais
risonho do andebol academista.
A esperança num bom resul ta -
do, já este sábado, no pavilhão
do Fontelo, mora no grupo de
tra balho, que só precisa de um
pouco mais de sorte para somar
vitórias.

O Andebol Clube de Lamego

fol gou e, como tal, não pontuou.
Ainda assim, com menos um jo -
go, os lamecenses estão à frente
do Académico, embora com os
mesmos pontos. A equipa ori -
entada por Luís Cardantas tem
es ta jornada uma deslocação di -
fícil. Vai ao reduto da Associação
Cultural e Desportiva do Monte

e a formação da casa ainda tem
tudo em aberto para chegar aos
dois primeiros lugares, o que
quer dizer que irá lutar pela vi -
tória. No entanto, o Andebol de
Lamego também já demons trou
que pode fazer muito mais do
que deixa transparecer a sua po -
sição na tabela classificativa. l

AD SANJOANENSE 32
TREI NA DOR: José M. Correia

Hugo Terra, António Brandão (4),
Daniel Valente (2), Ricardo Pinho (5), Hélder
Santos (4), Tiago Ribeiro (2) e Ricaro Pinho
(7).
JOGARAM AINDA: Henrique, Fabian
Scheck (1), Rui Gonçalves (5), Amorim (1),
André Tavares e Eduardo Pereira (1) 

AC. VISEU 26
TREI NA DOR: João José

Paulo Ferraz; Nuno Marques (1),
Miguel Fernandes (6), João Silva (4), Sérgio
Regueira (5) e Luís Ferreira (5).

JOGARAM AINDA: Marcos Bispo, Vasco
Coelho (2), Emanuel Borges e Carlos
Ribeiro (3).

JOGO NO PAVILHÃO MUNICIPAL DAS TRAVESSAS
ÁRBITROS: André Andrade e Bruno Marques

OFICIAIS DE MESA: Rui Fernandes e Paula Jesus
AO INTERVALO: 27-17

ACADEMISTAS
RECEBEM ESTE
SÁBADO 
O PODEROSO
ESTARREJA
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GC TAROUCA 35
TREI NA DOR: Manuel Nunes

Jorge Pereira; Leonardo
Domingos (2), Bernardo Gomes (4), Pedro
Nunes (15), Fábio Rodrigues (9), Daniel
Oliveira e Mauro Silva (5).
JOGARAM AINDA: João Vingadas Carlos
Pinto, João Assunção e Bruno Freitas 

SALGUEIROS 08 22
TREI NA DORA: Emília Claro

Gustavo Ferreira; Pedro Ribeiro,
João Barbosa (4), Marcos Domingues (1),
Igor Costa (3), Vasco Ferreira (6) e Norberto
Martins (6).

JOGARAM AINDA: Paulo Silva, António
Claro, Pedro Silva (2) e Nuno Pinheiro.

JOGO NO PAVILHÃO MUNICIPAL DE TAROUCA
ÁRBITROS: João Correia e Nuno Marques

OFICIAIS DE MESA: Elisa Gomes e Jose Silva

CAMADAS JOVENS

Academistas vencem S.
Miguel do Mato em infantis

Silvino Cardoso

� Num domingo recheado de
andebol para a Escola de S. Mi -
guel do Mato, os infantis re ce -
beram, em Vouzela, o Aca dé -
mico de Viseu. O resultado final
foi de 9-21 favorável à equipa
visitante que apresentou uma
equipa bem organizada, difi cul -
tando durante todo o jogo a ac -
ção dos atletas de S. Miguel do
Ma to. No entanto, o jogo teve
duas partes distintas. Na pri -
mei ra, a atitude passiva da equi -
pa da casa 'ofereceu' alguns golos
de bandeja ao adversário que
conseguiu assim construir uma
vantagem de oito golos de dife -
rença. 

Na segunda parte, a atitude
dos atletas de S. Miguel do Mato
al terou-se, demonstrado um
grande espírito de sacrifício, en -
tre ajuda e um enorme esforço
para tentar recuperar os golos
de desvantagem, o que resultou
na obtenção de alguns golos sem
resposta, o que ainda fez sonhar
com a reviravolta. Mas a equipa
forasteira demonstrou estar

bem preparada e reagiu bem,
con trolando o jogo e o resultado
após alguns minutos de menor
concentração.

O resultado final foi justo, e
mais uma vez, os atletas da
equi pa de infantis da Asso cia -
ção de S. Miguel do Mato de -
monstraram estar à altura do
de safio e cumpriram, assim,
mais uma etapa na importante
cami nhada de formação des -
por  tiva.

À tarde, os bambis des lo -
caram-se a Tondela para par ti ci -
par no 2.o Festand da Associação
de Andebol de Viseu, que se rea -
lizou no pavilhão municipal,
jun tamente com as equipas de
ADEF de Carregal do Sal, Escola
Profissional de Tondela e os
Mel ros de Penalva do Castelo. 

Foi uma tarde com vários jo -
gos entre todas as equipas, onde
reinou a boa disposição e o enor -
me espírito desportivo. Os bam -
bis da escolinha de andebol da
Associação S. Miguel do Mato
tiveram uma excelente pres ta -
ção, contribuindo para o bom
espectáculo. l

EQUIPA DE BAMBIS do S. Miguel do Mato
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1.ª DIVISÃO NACIONAL DE JUVENIS - ZONA 2

Ginásio de Tarouca continua 
na perseguição ao primeiro lugar
Silvino Cardoso

� O Núcleo de Andebol de Pene -
dono não conseguiu ultrapassar
o FC Porto. Mesmo assim, e a
jogar fora do seu ambiente, os
penedonenses conseguiram dar
réplica ao seu oponente, perden -
do apenas por quatro golos – e
com dois deles a serem sofridos
nos últimos instantes da parti -
da. Com esta derrota, o NA Pe -
ne dono atrasou-se na corrida
aos primeiros lugares, mas ain -
da não está fora da luta por esse
objectivo.

O Ginásio Clube de Tarouca
despachou, em casa, o Sport
Comércio Salgueiros/2008, com
sete golos de diferença, confir -
man do não só o favoritismo que
detinha, mas mostrando tam -
bém que continua na perse gui -
ção ao primeiro lugar. Recorde-
se que os tarouquenses detêm o
título nacional e querem defen -
dê-lo numa prova que está a
mos trar-se muito competitiva,

mas com o Colégio dos Car va -
lhos a ter os cordelinhos, pois
ainda não sabe o que é perder ou
empatar.

Dérbi em Penedono
este fim-de-semana
Na próxima jornada, o reno va -
do pavilhão desportivo de Pe -
nedono vai ter, com toda a cer -
teza, uma das maiores enchen -
tes da época. É que a equipa da
casa vai receber, precisamente, o
Ginásio Clube de Tarouca. A
rivalidade movimenta os ade -
ptos e este encontro não fugirá à
regra. É que uma vitória faz com
que uma delas se distancie ain -
da mais da outra. 

Com a mesma diferença de
sete golos, o Andebol Clube de
Lamego ganhou ao Gondomar
Cultural e mantém uma posição
privilegiada na tabela classifi ca -
tiva, com o sonho de poder ain -
da chegar a um dos lugares
cimeiros. Neste fim-de-semana,
a turma da capital do Douro Sul

vai voltar a jogar no seu pavil -
hão, recebendo o Andebol Clube
de Leça da Palmeira. O favori tis -
mo vai para os lamecenses e em
caso de triunfo, um dos rivais
que se vão encontrar em Pene -
dono poderá ser ultrapassado
na tabela classificativa. 

Quem continua a cumprir ca -
lendário e a ganhar experiência
é a Escola de Andebol de Moi -
menta da Beira. Na última jor -
nada, voltou a sofrer pesada
der rota em casa. Apesar disso,
o re sul tado final não surpre -
ende, pois a verdade é que teve
pela frente o candidato mais
for te ao título, o Colégio dos
Car  valhos. 

Na próxima jornada, os moi -
men tenses vão deslocar-se a Pa -
ranhos (Porto) para defrontar os
seus “colegas” que também ain -
da não ganharam ou em pa -
taram na prova. Pode ser a opor -
tunidade da Escola de Andebol
de Moimenta da Beira averbar
um resultado positivo. 
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Município distinguiu
mérito desportivo

ESPOSENDE

Mais de um milhão e 
meio de euros é quanto a 
Câmara de Esposende vai 
investir na área do despor-
to em 2013. O anúncio foi 
feito pelo presidente João 
Cepa, na 3.ª Gala de Dis-
tinção de Mérito Despor-
tivo do Município de Es-
posende, que decorreu, sá-
bado, no Auditório Munici-
pal, e que visou premiar e 
valorizar os atletas que, ao 
longo da época desportiva 
2011/12, mais se destaca-
ram nas respetivas moda-
lidades desportivas.

Foram distinguidos 42 
atletas, 11 técnicos, 4 
equipas e 7 associações 
desportivas do concelho, 
numa cerimónia onde fo-
ram também assinados 
os Contratos Programa 
de Desenvolvimento Des-
portivo entre o Município 
de Esposende e a Federa-
ção Portuguesa de Canoa-
gem, Federação Portugue-
sa de Taekwondo, Associa-
ção de Patinagem do Mi-
nho, Associação de Ande-
bol de Braga e Associação 
de Futebol de Braga.

Oportunamente será as-
sinado o protocolo com a 
Federação de Karaté de 
Portugal, dada a impossi-
bilidade do seu presidente 
estar presente na gala.

Através destes protoco-
los, a autarquia pretende 
incentivar a prática des-
portiva, promovendo as 
referidas modalidades, 
sobretudo junto das ca-
madas mais jovens, pelo 
que assegura o pagamen-
to das taxas de filiação, 
inscrição, cartões e segu-

ros dos atletas dos esca-
lões de formação nas as-
sociações ou federações 
das respetivas modalida-
des, num investimento que, 
na época 2012/13, ronda os 
50 mil euros.

A Câmara suportará, 
deste modo, os custos re-
lativos aos atletas do CS 
Juventude de Mar, em an-
debol, e dos atletas do Hó-
quei de Fão, em hóquei em 
patins. Na canoagem, a au-
tarquia assegura as despe-
sas com os atletas da As-

sociação Rio Neiva, Náu-
tico de Fão e do GRCD 
Gemeses.

No futebol, são abran-
gidos a ACD “Os Apulien-
ses”, AD Esposende, Ju-
ventude de Belinho, CF 
Fão, Recreativo Estrelas 
de Faro, Forjães SC, FC 
Marinhas, Gandra FC e UD 
Vila Chã. Estes protocolos 
incluem ainda o apoio à 
Associação de Karaté de 
Apúlia, Taekwondo de Es-
posende e Juventude Uni-
da de Marinhas.

Auditório de Esposende encheu com a gala do desporto

DR

Página 12



A13

  Tiragem: 40806

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 25,88 x 29,03 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44974743 29-11-2012
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A14

  Tiragem: 40806

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 26,97 x 28,74 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44974707 29-11-2012
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A15

  Tiragem: 40806

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 26,46 x 5,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44974689 29-11-2012
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A16

  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 7,18 x 4,88 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44977072 29-11-2012

Segue-se o Andebol
A realização do “Dia do Andebol” está mar-
cada para o próximo dia 3 de Dezembro, se-
gunda-feira, para os alunos da Calheta e da
Ponta do Sol. No dia 10 envolve os alunos de
São Vicente, Ribeira Brava e Porto Moniz. Isto,
sempre com o indispensável contributo das
respectivas Câmaras Municipais. 1
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A17

  Tiragem: 94942

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 4,00 x 6,17 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44973442 29-11-2012
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A18

  Tiragem: 93275

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 4,32 x 6,92 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44974611 29-11-2012
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A19

  Tiragem: 36413

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 16,79 x 15,14 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44955947 28-11-2012

Quando uma equipa entra a
ganhar 10-2 num jogo de ande-
bol, a partida corre sérios ris-
cos de estar resolvido logo aos
20 minutos. Foi isso que acon-
teceu no sábado no pavilhão da
Gândara. O Atlético Clube da
Sismaria, líder da zona Sul da II
Divisão, recebia o Benavente,
terceiro classificado, e não deu
qualquer hipótese ao adversá-
rio, vencendo por 35-24.

A turma ribatejana entrou
em campo com alguma
sobranceria, até porque era
bem notada, na equipa da casa,
a ausência por lesão do melhor
marcador dos leirienses, Filipe
Oliveira, que tem uma média
de 6,75 golos por partida. 

Com alguns dos mais cre-

denciados jovens do panorama
andebolístico nacional, como
Ricardo Barrão e Henrique
Carlota, o Benavente nem que-
ria acreditar no que lhe estava
acontecer, surpreendido com a
agressividade defensiva e a
rapidez nas transições da equi-
pa de Rui Rito.

Os 17-10 ao intervalo tiveram
sequência numa segunda parte
mais aberta, com mais golos, já
que o vencedor da partida esta-
va há muito encontrado. Com
a quarta vitória consecutiva, o
AC Sismaria confirma a lide-
rança da zona Sul da II Divisão,
apresentando ainda a melhor
defesa da prova. 

Contra o Benavente, o técni-
co Rui Rito chamou os jogado-

res Tiago Marto (3 golos),
André Gomes (5), João Cordei-
ro (3), Tiago Martins (3), Ivan
Pedrosa, Daniel Pedro (4), Vítor
Pereira, Ângelo Lopes (2), Tiago
Cotrim (3), Miguel Sampaio,
Tiago Torgal (2), Miguel Ber-
nardes (2), João Sousa e Luís

Portela (8). Este último foi um
dos jogadores em maior desta-
que ao ser o melhor marcador
da partida.

No próximo sábado, o AC
Sismaria visita o último classi-
ficado, o Boa-Hora FC, de Lis-
boa. l

Equipa de Rui Rito recebeu o terceiro
classificado, mas não sentiu 
dificuldades em golear o Benavente
por 35-24. AC Sismaria mantém 
liderança no campeonato

AC Sismaria continua imparável

AUSÊNCIA de Filipe Olvieira não impediu vitória do AC Sismaria

AN
T´

´O
NI

O 
GO

M
ES

‘NOITE VERDE’ NA BATALHA
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A20

  Tiragem: 12011

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,33 x 35,48 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44956046 28-11-2012
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A21

  Tiragem: 12011

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 22,73 x 16,39 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 44956801 28-11-2012
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  Tiragem: 12011

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,26 x 1,54 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 44956801 28-11-2012
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A23

  Tiragem: 12011

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 32

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,29 x 10,91 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44956813 28-11-2012
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A24

  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 4,81 x 13,72 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44955872 28-11-2012

Jogo de Andebol
no Funchal com
cenas lamentáveis

O jogo de Andebol Académico-
Madeira SAD, do escalão de Ju-
venis masculinos, realizado
sábado passado, no Pavilhão do
Funchal, ficou marcado por inci-
dentes. Ainda ontem, no comuni-
cado da Associação, a direcção
informa que “foi aberto um pro-
cesso de averiguações ao jogo,
referente à 4.ª jornada do Torneio
de Abertura”, pelo que “todos os
agentes envolvidos (atletas, trei-
nadores e oficiais) se encontram
impedidos de participar em qual-
quer prova organizada pela AAM,
até conclusão do mesmo”.Ao
que o JM apurou, as cenas
pouco dignificantes terão mesmo
levado à presença no recinto de
duas viaturas da PSP e uma am-
bulância, na sequência de desa-
catos entre elementos das duas
equipas e mesmo de pessoas
que se encontravam nas banca-
das a assistir.1
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A25

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 14,05 x 3,66 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44962077 23-11-2012
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A26

Jornal de Santo Thyrso   Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 6

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,70 x 24,22 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44962004 23-11-2012
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A27

  Tiragem: 3700

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 22,48 x 7,87 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44961719 22-11-2012
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A28

  Tiragem: 3700

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 27,13 x 10,87 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44961707 22-11-2012
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A29

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Preto e Branco

  Área: 27,48 x 10,39 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44962132 21-11-2012

Página 29


