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SECÇÃO DE ANDEBOL

Centro Social de Mar realizou Ceia de Natal
O Centro Social da Juventude de Mar, em Esposende, promoveu a tradicional Ceia de Natal
para a secção de andebol feminino, num convívio que reuniu a direcção do centro, treinado-
res, dirigentes, delegados, atletas e muitos pais e familiares.
O evento decorreu numa unidade de restauração das Marinhas e constituiu um momento de
forte convívio e amizade entre todos os participantes, onde reinou a boa disposição sobretu-
do por parte da juventude presente. No final, o presidente Fernando Cepa agradeceu a
presença de todos e enalteceu o trabalho das atletas de andebol que levam o nome da
freguesia e da associação “bem longe e são um cartaz da boa disposição, alegria e saber
estar dentro do campo, o que muito orgulha”. Agradeceu o trabalho “frutuoso” dos técnicos,
treinadores e dirigentes que tem dado grandes alegrias às diferentes equipas.
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ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE BRAGA

Eleições dia 7 de janeiro
A assembleia eleitoral da 

Associação de Andebol de 
Braga está agendada para 
o dia 7 de janeiro, a partir 
das 21h00, na sua sede 
social.

O ponto único desta 
assembleia é a eleição dos 
órgãos sociais da Associa-
ção de Andebol de Braga 
para o mandato de quatro 
anos, coincidente cm o ciclo olímpico de 2012 a 2016. 
A votação decorrerá entre as 21h30 e as 22h30.

A presidência da Direção da Associação de Braga é 
exercida por Manuel Moreira.

DM
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7 SELECÇÃO NACIONAL DE ANDEBOL INICIA ESTÁGIO EM LAGOS PARA PREPARAR JOGOS COM A RÚSSIA

FC Porto e Benfica dominam convocatória
ASelecçãoNacional de andebol inicia amanhã

um estágio em Lagos, durante o qual tem agen-
dados dois jogos de preparação com a Rússia.
Este estágio noAlgarve acontece na sequência

da vitória no Torneio Internacional do Catar e é
mais uma etapa de preparação para os jogos
coma Suíça, emabril, referentes ao apuramento
para o Euro-2014.
Os particulares com a Rússia estão marcados

para sábado (18 horas) e domingo (16 horas) e
vão decorrer no PavilhãoMunicipal de Lagos.

Eis a lista de 18 convocados do seleccionador
Rolando Freitas:
ABC: Ricardo Pesqueira;
Benfica: Dário Andrade, David Tavares, José

Costa, Cláudio Pedroso, Carlos Carneiro, Tiago
Pereira e Álvaro Rodrigues;
FC Porto: Hugo Laurentino, Ricardo Moreira,

Gilberto Duarte, Wilson Davyes, João Ferraz e
Pedro Spinola;
Sporting: Hugo Figueira, Pedro Solha, Bruno

Moreira e FábioMagalhães. 1Rolando Freitas anunciou ontem a convocatória.
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Equipa das “quinas” em grande por Doha.

ASelecçãoNacional séniormasculina teveuma
brilhante participação no Torneio Internacional
do Qatar. EmDoha, os lusos, sob o comando de
Rolando Freitas venceramaprova, com três triun-
fos em outros tantos jogos. Começaram por ven-
cer o Egipto (30-27), depois levaram amelhor so-
bre os anfitriões,Qatar (27-24) e terminaram com
novoêxito, frenteàSuíça (33-27). Pelaequipapor-
tuguesa jogou o guarda-redes do Madeira SAD,
Telmo Ferreira.

Juniores B femininos “vices” em Gaia
JáaSelecçãoNacionalde JunioresB feminina foi

2.ª classificada (vice-campeã) do 24.º Torneio In-
ternacionalKakyGaia2012.Nafinaldoevento,do-
mingo, em Vila Nova de Gaia, as lusas perderam
(22-28) com o Alavarium, equipa que lidera in-
victaa 1.ªDivisãosénior feminina.Nasmeias-finais,
Portugal, que foi orientado pelamadeirense San-
draFernandes, ganhouaoSãoBernardopor38-14,
sendoquena 1.ª fase impôs-seaoAlmeidaGarrett
B (36-14), aoAcadémicodoPorto (24-17) e aoCo-
légio deGaia (23-18). Pela equipa das “quinas” jo-
garam as guarda-redes Jéssica Ferreira, Nádia Nu-

nes (ambos do Sports da Madeira) e a 1.ª linha
Anaís Gouveia (CD Bartolomeu Perestrelo). Para
Sandra Fernandes, «foi um torneio depreparação
paraaqualificaçãoparaoCampeonatodaEuropa
muitobomeestoumuito satisfeita comacompe-
tiçãoqueaquiencontrei.Claroquegostavadega-
nhar, mas infelizmente não conseguimos e não
podemos esquecer que são juvenis a jogar no es-
calão de seniores».

Juniores A masculinos
foram 4.ºs em França
Menos feliz foi a participação da Selecção Na-

cional de Juniores A masculina no Torneio das
“QuatroNações”, provaquedecorreuemCretéil,
França.OconjuntoorientadoporPauloFidalgo foi
4.ºeúltimoclassificado, comtrês jogose trêsder-
rotas. Com o 1.ª linha Pedro Peneda, doMadeira
SAD, os lusos perderam com a Espanha (21-37),
comaSuíça (23-25)ecomaFrança (23-27).Ganhou
o Torneio a Espanha, a França foi 2.ª e a Suíça 3.ª
classificada.1

Vasco Sousa

vascosousa@jornaldamadeira.pt

7 ANDEBOL - MADEIRENSES ESTIVERAM EM TRÊS SELECÇÕES NO FINAL DO ANO

Portugal brilha com vitória no Torneio do Qatar

DR
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/

 
Entrevista a José Silva, jornalista, que comenta vários grandes momentos no desporto a nível Açores.
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> redacção

O FC Porto venceu só com
vitórias o Torneio de Natal
Cidade de Fafe, em andebol —
juvenis masculinos, que o AC
Fafe, em colaboração com a As-

sociação de Andebol de Braga,
levou a efeito . 

A prova que teve lugar no
Pavilhão Municipal de Fafe, con-
tou com a participação do AC
Fafe, ABC de Braga, CCR Fer-
mentões, CD Xico Andebol, FC

Porto e SC Espinho, 
O público que ocorreu a este

torneio, assistiu a bons jogos,
com as equipas empenhadas em
conseguir o melhor resultado,
para manter as mesmas em com-
petição, pois o campeonato na-

cional sofreu a  paragem desta
época Natalícia. Em segundo lu-
gar, posicionou-se o Fermentões,
que apenas perdeu o jogo com o
FC Porto. ABC, Fafe, Ac. Espin-
ho e Xico Andebol ocuparam as
posições imediatas.

Femininos: Juventude de Mar
perde duas vezes com Leiria

No segundo dos dois jogos en-
tre Juve Leiria e CS Juv. Mar, a
equipa de Leiria repetiu a vitória
de sábado, mas por números
mais confortáveis.  Ao intervalo,
o CS Juv. Mar perdia por 14-8 e
já não conseguiu voltar a aproxi-
mar-se da Juve Leiria , que não
desperdiçou oportunidades.

ANDEBOL: NA CATEGORIA DE JUVENIS

FC Porto vence Torneio Cidade de Fafe
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Os destaques do ano
no desporto distrital
Como já é hábito, o Diário de Leiria elege aqueles que mais se
destacaram no desporto distrital em 2012. Confira os melhores do ano
nas modalidades de futebol, futsal, andebol, hóquei e atletismo

OS MELHORES DE 2012

FUTEBOL - MELHOR EQUIPA FUTEBOL - MELHOR TREINADOR

FUTEBOL - MELHOR JOGADOR FUTEBOL - MELHOR JOGADORA

C.C.R. ALQUEIDÃO DA SERRA

O Alqueidão da Serra merece
esta distinção porque é o actual
Campeão Distrital ao ter ven-
cido a Divisão de Honra, em
2012. Ao recusar a subida de
escalão, a equipa foi relegada
para a I Divisão Distrital na
presente época, sendo uma das

candidatas ao primeiro lugar,
acabando o ano no topo da
classificação. 

Como amargo de boca em
2012 fica a derrota na Supertaça
Distrital aos pés do SCL Marra-
zes, facto que não ‘entristece’
um ano em grande. l

RUI BANDEIRA (SCL MARRAZES)

Foi um ano em grande para o
técnico do SCL Marrazes. Ape-
sar de ter feito um final de épo-
ca modesto, conseguindo a
manutenção na última jorna-
da, em 2012, Rui Bandeira con-
quistou a Taça Distrital ao ven-
cer na final o Guiense, e a

Supertaça Distrital, vencendo o
Alqueidão da Serra.

Além disso, Rui Bandeira
tem feito um trabalho meritó-
rio nos juniores do SCL Mar-
razes, enquanto a equipa séni-
or é, actualmente, líder da Divi-
são de Honra Distrital. l

ANDRÉ SOUSA (ALQ. SERRA/ SP. POMBAL)

André Sousa, que tanto pode
jogar a defesa-central como a
médio, foi um dos jogador mais
influentes na organização
defensiva da equipa que foi
campeã distrital, o Alqueidão da
Serra. Poucos valorizam os defe-
sas e estes são, como foi o caso,

muitas vezes o garante da esta-
bilidade que dá títulos.

Actualmente, André Sousa
representa o Sp. Pombal que
ocupa os lugares cimeiros da III
Divisão Nacional, sendo uma
das peças importantes no onze
de Nuno Pereira. l

CRISTIANA GARCIA (A-DOS-FRANCOS)

A jogadora Cristiana Garcia,
que actua na equipa de futebol
feminino do Grupo Desportivo
Cultural A-dos-Francos (Cal-
das da Rainha), é uma mais-
-valia competitiva para qual-
quer formação pela qualidade
que transporta para o jogo. 

Com apenas 1,60 metros e 22
anos, a médio atingiu um pata-
mar que foi reconhecido
através diversas chamadas à
Selecção Nacional Feminina.

Até ao momento, em oito
jogos disputados, Cristiana
Garcia apontou oito golos. l Página 20
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FUTSAL - MELHOR EQUIPA MASCULINO

FUTSAL - MELHOR EQUIPA FEMININOS FUTSAL - MELHOR JOGADOR E JOGADORA

ATLETISMO - MELHOR CLUBE

C.C.D.S. CASAL VELHO

A equipa liderada por Rogé-
rio Serrador teve um ano de
2012 em grande. O Casal Velho
conquistou a Divisão de Honra
Distrital, a Taça e a Supertaça
Distrital com uma supremacia
sobre a concorrência por
demais evidente.

Na III Divisão Nacional, a
equipa não tem sido tão feliz,
mas promete lutar pela manu-
tenção até ao fim. Também nas
camadas jovens o Casal Velho
se tem notabilizado, merecen-
do por inteiro a distinção por
parte do Diário de Leiria. l

CENTRO RECREATIVO DA GOLPILHEIRA

A equipa de futsal feminino da
Golpilheira, após um ano de
interregno, venceu tudo o que
havia para ganhar a nível distri-
tal, em 2012. Lideradas pela trei-
nadora Teresa Jordão, as jogado-
ras da Golpilheira venceram a

Divisão de Honra Distrital, a
Taça e a Supertaça Distrital. 

Um ano em cheio para o clube
que promete mais conquistas
no futuro tendo em conta a ima-
gem deixada pela equipa no
final de 2012. l

RUIZINHO (CASAL
VELHO/AMARENSE)

O atleta que actuou nos últi-
mos dois anos no Casal Velho,
antes de ingressar esta época
no Amarense, tem uma quali-
dade inquestionável tendo
sido preponderante nas equi-
pas onde actua. l

JUVENTUDE VIDIGALENSE

Em resumo, a Juventude Vidi-
galense (JV) liderou no Triatlo
Técnico Jovem e no Salto em
Altura em Sala nas classifica-
ções nacionais de clubes. 

No nacional de juvenis, a JV
subiu ao 2.o lugar (feminino e
masculino). No nacional de

juniores, ocupou o 3.o lugar em
ambos os escalões. Nos nacio-
nais de clubes (I divisão), em pis-
ta coberta e ao ar livre, conse-
guiu os melhores resultados do
seu historial. Há ainda a referir a
vitória na Taça Nacional de Lan-
çamentos em juvenis. l

ATLETISMO -  MELHOR ATLETA MASCULINO

BRUNO PEDRO 
(GRUPO DE AMIGOS DE CASAIS DO VENTO)

O marchador Bruno Pedro foi
internacional júnior na Taça do
Mundo de Marcha, em Saransk
(Rússia), onde alcançou o 48.o

lugar e é uma das grandes espe-
ranças nacionais na marcha. 

Menção Honrosa: Destaca-
mos ainda os saltadores da JV,

Ricardo Mendes (júnior) e João
Alexandre (esperança), ambos
com dois títulos nacionais.
Uma referência ainda para o
lançador Bernardo Lopes,
também da JV, que se sagrou
campeão nacional de juniores,
no peso e martelo.l

IRINA ARAÚJO 
(GOLPILHEIRA)

A escolha de Irina é consensual
entre as colegas da modalidade
como a melhor do ano. Depois da
‘saída de cena’ de Pisco, Irina
Araújo acolhe para si todas as
atenções, ajudando a Golpilheira
a amealhar triunfos. l

FUTEBOL - MELHOR CLUBE DE FORMAÇÃO

UNIÃO DESPORTIVA DE LEIRIA

As camadas jovens da U. Lei-
ria têm atingido a excelência nos
últimos anos e repetem a distin-
ção do DL. Na última época, as
equipas de juniores, juvenis e
iniciados, conseguiram bons
resultados nos ‘nacionais’,
enquanto as equipas ‘B’ foram

figuras de proa nas Divisões de
Honra Distritais.

Menção Honrosa para o Mari-
nhense pelo trabalho de organi-
zação e desenvolvimento nas
últimas épocas e que nesta se
revelou com a subida de mais
uma equipa aos nacionais. l
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JUVENTUDE DESPORTIVA DO LIS (FEMININO)

ANDEBOL - MELHOR CLUBE

  Apesar de no campeonato
nacional da I Divisão ter ficado
atrás do Colégio João de Barros
(Meirinhas, Leiria), a formação
feminina da Juve Lis voltou a
destacar-se na europa e conse-
guiu ultrapassar mais uma eli-

minatória da EHF Cup. Na
supertaça feminina esteve
muito perto de vencer o ‘todo-
poderoso’ Madeira SAD.

Uma temporada extrema-
mente positiva para a equipa
orientada por André Afra. l

ANDEBOL - MELHOR JOGADOR/A

HÓQUEI EM PATINS - MELHOR JOGADOR

VOLEIBOL - MELHOR EQUIPA

HÓQUEI CLUBE DE TURQUEL

HÓQUEI EM PATINS - MELHOR EQUIPA

Sem margem para dúvidas. É
o clube de eleição do nosso dis-
trito e neste ano conseguiu o
que já não conseguia há dez
anos, a subida ao principal
escalão do hóquei em patins
português. Na presente tempo-
rada, está a realizar um campe-

onato tranquilo, ocupando o
meio da tabela e a apresentar
um hóquei de qualidade.

Menção Honrosa: Destaque
também para o Alcobacense
que depois de ter subido de
escalão é candidato ao primeiro
lugar na II Divisão Nacional. l

FILIPE OLIVEIRA 
(AC SISMARIA)

Rubricou um ano notável,
contribuindo decisivamente
para que a AC Sismaria ocupe
a primeira posição do campeo-
nato da II Divisão. Jogador com
valor para palcos mais cimei-
ros do andebol português. l

DANIEL MATIAS (HC TURQUEL)

Não é um jogador que des-
lumbre ou marque tantos
golos como o seu colega de
equipa Vasco Luís. Mas na
verdade, Daniel Matias, que
tinha vindo a fazer três épocas
fantásticas na II Divisão Nacio-
nal, revelou-se na última época

como um jogador fulcral na
manobra da equipa comanda-
da por João Simões que subiu à
1 Divisão Nacional. Com ele em
rinque, a equipa revela uma
segurança e uma tranquilidade
de jogo impressionante. Não
sabe jogar mal! l

SPORTING CLUBE DAS CALDAS

A equipa masculina de volei-
bol das Caldas conseguiu, em
2012, materializar a sua posi-
ção como formação da I Divi-
são. Depois de na última época
ter conseguido a manutenção,
na presente temporada a equi-

pa caldense mantém o mesmo
diapasão ao realizar um cam-
peonato tranquilo, sendo a for-
ça maior do voleibol distrital.
Tudo isto sem entrar em ‘lou-
curas’ e sem comprometer o
futuro. l

TELMA AMADO
(JUVE LIS)

ATLETISMO - MELHOR ATLETA FEMININOS

JULIANA PEREIRA (JUVENTUDE VIDIGALENSE)

Esta lançadora foi internacio-
nal no Campeonato do Mundo
de Juniores, em Barcelona, ten-
do alcançado a 35.a posição no
lançamento do disco, apesar de
ser ainda juvenil. Somou ainda
mais três títulos nacionais ao
seu impressionante currículo,
no lançamento do disco dos
campeonatos nacionais de

juvenis e juniores e no peso do
nacional de juniores.

Menções Honrosas: Marta
Martins (JV) e Catarina Carva-
lho (Clube Atletismo de Mari-
nha Grande), Evelise Veiga (JV),
Daniela Cardoso (NDA Pom-
bal), Marta Mendes (JV) e Mica-
ela Lopes (JV) também estive-
ram em destaque em 2012.l

A pivot da Juve Lis esteve em
plano de evidência ao longo do
ano, que culminou com a
estreia na selecção nacional.
Uma época em cheio para Tel-
ma Amado, que finalmente viu
reconhecido todo o seu talento. l
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Conheça os
destaques do ano
no desporto 
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FC Porto conquistou
Torneio de Natal de Fafe

ANDEBOL: JUVENIS

O FC Porto foi o ven-
cedor do Torneio de Na-
tal — Cidade de Fafe, em 
juvenis masculinos de an-
debol, disputado entre 27 
e 29 de dezembro, no Pa-
vilhão Municipal daquela 
cidade minhota.

Para além do conjun-
to local e do FC Porto, a 

prova contou ainda com 
as participações das equi-
pas do ABC de Braga, Fer-
mentoes, Xico e Sporting 
de Espinho.

Na primeira fase os re-
sultados dos jogos dispu-
tados foram:
Fafe-Fermentões......33-33
ABC-Xico Andebol...34-31

Espinho-AC Fafe......27-36
FC Porto-Xico..........41-29
Fermentões-Espinho.35-20
ABC-FC Porto..........26-30

Para atribuição do quin-
to lugar, o Sporting de 
Espinho perdeu por 32-
-26 com o Xico Andebol, 
para o terceiro lugar, o 
ABC goleou o AC Fafe 

por 34-17 e na final o FC 
Porto venceu o Fermen-
toes por 36-29.

A s s i m ,  a  c l a s s i f i -
cação f inal  f icou or-
denada desta  forma: 
F C  P o r t o ,  F e r m e n -
tões,  ABC,  AC Fafe, 
S C  E s p i n h o  e  X i c o 
Andebol .
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CORRUPÇÃO NO
DESPORTO

ara a hipótese improvável
de haver leitores de um
jornal que se publica no
dia a seguir ao fim do
mundo, gostaria de vos

falar de corrupção no desporto. Não
dos últimos desenvolvimentos do
caso do ex-inspector da Judiciária
feito dirigente leonino para se man-
ter ligado ao mundo do crime de
forma mais rentável, nem da conde-
nação do Nápoles e de alguns dos
seus jogadores por manipulação de
resultados pagos pelas empresas de
apostas, mas sim a propósito de uma
interessante audição sobre este as-
sunto em que participei esta semana
no Parlamento Europeu.
Os convidados não tiveram papas na
língua, nomeadamente o represen-
tante da Europol, que nos deu notí-
cia da luta contra a crescente
manipulação de eventos desportivos
motivados pelas apostas, ou o dire-
tor do Instituto Dinamarquês de Es-
tudos do Desporto, que falou da
dificuldade de encontrar a única
solução para os problemas de abuso
e corrupção: lideranças honestas,
eficientes e democráticas. E deu
abundantes exemplos.
Lembrou que a FIFA está sob obser-
vação após tribunais e jornalistas
terem provado que vários dos seus
líderes receberam ilegalmente vul-
tuosas somas relacionadas com a
venda de direitos comerciais e de
transmissão televisiva, embora
ainda falte revelar os receptores de
90% do valor das luvas confirmada-
mente pagas. Na opinião do confer-
encista, uma verdadeira reforma da
FIFA é impossível sem afastar o seu
presidente, que desenvolveu e pro-
tegeu o actual sistema de corrupção.
Mas o futebol não tem o exclusivo da
corrupção. O orador lembrou os
casos do Comité Olímpico Interna-
cional e das prolongadas lideranças
da rica Federação Internacional de
Voleibol pelo mexicano Ruben
Acosta, com um desfalque docu-
mentado de 33 milhões de dólares, e
da Federação Internacional de An-
debol, onde mais de 1 milhão de
euros de irregularidades já foram
atribuídas ao seu presidente, o egíp-
cio Hassan Moustafa.
Curiosamente, o orador da UEFA
faltou ao debate...

P

RENATO SOEIRO
Membro do Executive Board do
Partido da Esquerda Europeia 

CARTA 
DA EUROPA
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Torneio no 
Col. de Gaia
Começou ontem e termina
amanhã o VII Torneio In-
ternacional Top Natal do
Colégio de Gaia, em ande-
bol feminino. Além do
clube anfitrião, participam
a Seleção de Portugal de
sub-21, o Maiastars e as
espanholas do Balonmano
Porriño. Os jogos dis-
putam-se no pavilhão do
Colégio de Gaia.

ANDEBOL
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   As equipas estarrejenses dedicadas à modalidade de Andebol,
como é o caso da Artística de Avanca, AC Salreu, Arsenal de
Canelas e Estarreja Andebol Clube, vão marcar a sua presença no
fim de semana desportivo que se avizinha.
   No sábado, dia 22, a formação dos clubes, especificamente o
escalão de Minis, vão encontrar-se no Torneio de Natal do
Alavarium, promovido pela equipa aveirense. No dia seguinte, dia
23, os mais pequenos, do escalão de Bambis, vão concentrar-se
durante a tarde de domingo, para o Segundo Encontro Regional,
que se realiza no Pavilhão do Arsenal de Canelas. Aqui, a equipa
da Artística de Avanca, após vários anos sem este escalão, vai-se
estrear no encontro, promovido pela Associação de Andebol de
Aveiro.
   Ainda durante o domingo, há a realização do dérbi concelhio,
em que os andebolistas de Avanca recebem o Estarreja Andebol
Clube, em jogo a contar para a Fase Complementar do
Campeonato Nacional de Juvenis, da II Divisão. O jogo está
marcado para as 11 horas da manha, no Pavilhão Municipal
Comendador Adelino Dias Costa.

Andebol do concelho marca
presença no fim de semana
desportivo da região
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Juvenis Femininos
Arsenal de Canelas 27 x Valongo
Vouga 41
   A equipa das juvenis do Arsenal
de Canelas recebeu a equipa de
Valongo para realizar o jogo em
atraso, referente à sexta jornada do
campeonato nacional. A equipa
arsenalista sabia que este seria um
jogo complicado devido aos valores
e argumentos da equipa adversária
uma vez que tem um leque de
jogadoras já com estatuto
internacional. Mesmo assim as
meninas de Canelas entraram muito
concentradas querendo mandar no
jogo, chegando a ter dois golos de
vantagem no marcador. Mas após
12 minutos jogados, a equipa
começou a acumular algumas falhas
técnicas onde a equipa valonguense
aproveitou, chegando ao intervalo já
com o resultado algo dilatado, 10 x
19 a seu favor.
   Na segunda parte o jogo foi muito
disputado, mas as visitantes estiveram
sempre na frente do marcador, onde
o querer resolver rápido e sem
preparação custou a derrota às

Arsenal de Canelas
arsenalistas. Apesar da derrota a equipa
está de parabéns, pois cada vez mais
o coletivo está a funcionar e o
trabalho a dar frutos, prova disso é a
chamada de duas atletas à Seleção
de Aveiro na concentração realizada
na Marinha Grande no fim-de-
semana passado.
Arsenal Canelas: 1 – Renata
Ramos (G.R.); 2 – Rafaela Lima (2);
3 – Sara Rodrigues (4); 5 – Raquel
Sousa (5); 6 – Barbara Ferreira; 7 –
Mariana Ferreira; 8 – Leandra Pinho
(2); 9 – Vânia Arrojado (1); 10 – Marta
Pinto (4); 11 – Sara Antunes (3); 14 –
Liliana Marques; 16 – Juliana Pinho
(G.R.); 17 – Cátia Fonseca (6)
Treinador: Pedro Silva

Veteranos Femininos –
POPOTAS
   No dia 16 de Dezembro o Grupo
Popotas participou no Mini Torneio
Vetes Andebol Lovers, em Lordelo-
Paredes, no Pavilhão Capital do
Móvel, torneio que contou com a
presença de seis equipas tendo sido
o CALE o Clube organizador.
Depois dos jogos, houve a entrega

das Taças e a alegria e emoção, eram
os únicos sentimentos que pairavam
no seio de todas as atletas. Resta
agradecer a todos quantos apoiam
as Popotas e aproveitar para desejar
Um Feliz Natal e um Bom Ano
2013, em nome da equipa.

Popotas participantes: Maria De
Fátima Vaz, Paula Pinto, Rita Esteves,
Eliana Almeida, Raquel Nunes,
Janeth Sousa, Vera Vinha, Cátia
Nunes, Sónia Silva, Eli Campos,
Maribel Barbosa, Sandra Almeida,
Alice Almeida, Susana Fontoura
Treinador: Victor Oliveira.

Atletas do Arsenal vencem na
seleção de Aveiro
   As atletas Arsenalistas, Juliana
Pinho (12) e Sara Antunes (10),
foram convocadas para a seleção
regional de iniciadas de Aveiro,
onde participaram, no dia 16 de
Dezembro, no Torneio Nacional
de Andebol, defrontando as suas
congéneres de Leiria e Santarém
no pavilhão da Escola Secundária
Nery Capucho, na Marinha
Grande. Em termos de jogos, a
seleção aveirense defrontou e
venceu as equipas de Santarém e
de Leiria, conquistando o primeiro
lugar nesta primeira concentração.
A segunda concentração, que se
realiza-se a 10 de fevereiro de 2013,
tem já assegurada a candidatura de
Santarém, com jogos no pavilhão
da Secundária de Alcanena, onde
se espera também a participação
destas duas atletas, que
demonstraram que poderão
continuar a ser uma opção para o

seleccionador, apesar da
concorrência ser grande.
   Estas convocatórias mostram a
qualidade do trabalho que vem
sendo desenvolvido no nosso
Clube, não só por elas, mas pelo
grupo de excepcionais treinadores,
com o apoio de colegas, diretores,
amigos, professores e, sobretudo,
familiares, além de todo o apoio
logístico de transporte,
alimentação e estrutura física
proporcionado pelo Arsenal de
Canelas em parceria com a
municipalidade, resultando nestas
grandes conquistas. No futuro,
aquilo que esperamos é que o
nosso clube forneça ainda mais
jogadoras à seleção. Estar entre as
eleitas é, para nós, motivo de
orgulho e alegria, e é também
inteiramente merecido, pois são
atletas que se distinguem pela
humildade, lealdade, caráter e
seriedade, quer dentro de campo
quer fora dele. São exemplos reais

de força, de talento e enorme
potencial, que com trabalho,
dedicação, organização, empenho
e amor, tudo se consegue. Para
além destes atributos são
excelentes alunas, numa
demonstração que desporto e
escola são compatíveis e se
complementam.
   O Arsenal de Canelas deseja as
maiores felicidades e sucesso, para
estas duas jovens atletas, na
esperança que sirvam de exemplo
para que outras possam trilhar o
mesmo caminho. Gozem o
momento, desfrutem desta etapa
importante da vossa vida
desportiva… a família Arsenal está
com vocês.

Hélder Oliveira
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   Ao ser derrotada pela equipa Núcleo de Andebol dos Antigos
Alunos do Liceu Passos Manuel, a Artística de Avanca foi deste
modo, eliminada da Taça de Portugal, nos dezasseis-avos de final.
O jogo foi na passada sexta feira, em Lisboa, e a equipa da casa
derrotou os seu visitantes por 32 x 24. Ao intervalo, a equipa
lisboeta já vencia por 14 x 10.
   Tiago Cunha e João Vilar foram os melhores marcadores da
equipa de Avanca, com sete e cinco golos respectivamente.

//Andebol //

Artística de Avanca eliminada
da Taça de Portugal
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