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A1

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 5,37 x 17,30 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51950029 23-01-2014
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A2

  Tiragem: 9311

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,35 x 17,69 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51950658 23-01-2014

Projecto 
“Renasce 
Andebol”
na Académica
André M. Pereira

A secção de andebol da Aca-
démica deu início a um pro-
grama chamado “Renasce An-
debol” com os seus técnicos a
deslocarem-se às escolas do
1.º ciclo da região e, junta-
mente com os professores de
educação física, mostram
como se pratica uma modali-
dade com história na região.
Esta iniciativa começou no
Agrupamento de Escolas Jo -
ão de Deus, alargando-se até
ao final do mês para o Agru-
pamento de Escolas Martim
de Freitas. 

O objectivo imediato é, com
a colaboração da secção, da
Associação de Andebol de
Coimbra e da Federação Por-
tuguesa de Andebol, dotar as
escolas com material neces-
sário para a prática da moda-
lidade.

Com uma adesão, até ao
momento, bastante significa-
tiva, a secção pensa já em alar-
gar o raio de acção do projecto
para um eixo de 20 km a partir
do Pavilhão nº 3 do Estádio
Universitário, onde a secção
treina e joga. A meta passa por
atrair mais crianças e, deste
modo, criar uma escola de for-
mação de grande nível, com
técnicos qualificados. |
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A3

  Tiragem: 2754

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Cor

  Área: 8,10 x 12,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51951861 23-01-2014

ALAVARIUM                                  24

Diana Roque, Andreia Madail e Inês Ro-
cha; Mariana Lopes (3), Viviana Rebelo
(2), Ana Rita Neves (3), Soraia Domin-
gues, Ana Marques (1), Lisa Antunes (2),
Mónica Soares (1), Cláudia Correia, Ana
Almeida (4), Inês Branco, Carla Dias,
Ana Seabra (4) e Soraia Fernandes (4).
Treinador: Ulisses Pereira.

COL. JOÃO BARROS                25

Ana Silva e Ludmila Soares; Dulce Pina
(6), Paula Malcato (1), Maria Pereira (7),
Andreia Neves, Joana Biel, Inês Cata-
rino (1), Gizelle Carvalho (1), Ana Paula
Costa (5), Mariama Sanó (3) e Helena
Côrro (1).
Treinador: Paulo Félix.

Pavilhão do Alavarium
Árbitros: Alberto Alves e Jorge Fer-

nandes. 
Ao intervalo: 13-10. 

Em Aveiro, as campeãs nacio-
nais receberam o Colégio João
de Barros, num jogo que se an-
tevia muito equilibrado, com a
vitória a pertencer às leirienses. 

O Alavarium começou me-
lhor e chegou a ter dois golos
de vantagem durante a pri-
meira parte. Ao intervalo regis-
tava-se a maior diferença até
então, favorável ao Alavarium,
que saiu para o descanso a ga-
nhar por 13-10.

A equipa da casa começou
bem o segundo tempo, mas o

Col. João Barros foi equili-
brando, restabelecendo a igual-
dade (18-18) aos 48 minutos.
Na etapa final do jogo, a equipa
de Paulo Félix teve uma van-
tagem de três golos (20-23),
contudo, o Alavarium não en-
tregou o jogo e, com pouco
mais de um minuto para jogar,
reduziu para a diferença mí-
nima (23-24). 

O Alavarium teve oportuni-
dade de empatar, mas uma
perda de bola permitiu à
equipa de Meirinhas fazer o 25.º
golo. O Alavarium ainda redu-
ziu, mas já não conseguiu evitar
a derrota por 24-25. |

João de Barros vence 
na ‘casa’ das campeãs

Andebol
1.ª Divisão Nacional
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A4

  Tiragem: 11786

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Cor

  Área: 17,44 x 8,64 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51951534 23-01-2014
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A5

  Tiragem: 35043

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 8,91 x 6,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51949830 23-01-2014
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A6

  Tiragem: 35043

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 9,12 x 20,07 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51949825 23-01-2014
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A7

  Tiragem: 84329

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 34

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,39 x 4,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51950013 23-01-2014
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A8

  Tiragem: 84290

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 5,85 x 23,84 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51949668 23-01-2014
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A9

Seleções angolanas de andebol contam com apoio de excursionistas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/01/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/angola/artigo/2014/01/23/sele_es_angolanas_de_andebol_co.html

/

 
23 de janeiro de 2014 08:09h
 
 No Africano de Argel, a seleção feminina, campeã em título, defronta a vice-campeã Tunísia,
enquanto os masculinos a Argélia.
 
 As seleções angolanas sénior masculina e feminina de andebol, que quarta-feira se apuraram para as
meias-finais do campeonato africano, que decorre em Argel (Argélia) contam, a partir desta quinta-
feira, com apoio de pelo menos cem adeptos.
 
 De acordo com o vice-presidente do Movimento Nacional Espontâneo (MNE), António Fiel  Didi , o
grupo de apoiantes parte na manhã desta quinta-feira tendo em conta os jogos  das meias-finais
sexta-feira.
 
 No Africano de Argel, a seleção feminina, campeã em título, defronta a vice-campeã Tunísia,
enquanto os masculinos a Argélia.
 
 Para chegar a esta fase, o combinado nacional feminino ultrapassou Camarões, por 28-23. Os
masculinos venceram igualmente a congénere camaronesa, por 24-21.
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A10

Seleções angolanas defrontam Tunísia e Argélia nas meias-finais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/01/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/angola/artigo/2014/01/23/sele_es_angolanas_defrontam_tun.html

/

 
23 de janeiro de 2014 07:52h
 
 As campeãs de África voltam a defrontar as tunisinas (vice , campeãs), depois de já o terem feito
nesta competição continental.
 
 As seleções angolanas de andebol em masculino e feminino vão defrontar nas meias- finais,
respetivamente, a Tunísia e Argélia, sexta-feira próxima no pavilhão de Harcha.
 
 As campeãs de África voltam a defrontar as tunisinas (vice , campeãs), depois de já o terem feito
nesta competição continental.
 
 Quadro completo dos jogos  das meias-finais nas duas classes:
 
 11h30 Angola- Tunísia
 
 13h45 Argélia- Congo Democrático
 
 16 h00 Tunísia , Egipto
 
 18h 15 Argélia - Angola
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A11

  
Sport TV Live  	Meio: Sport TV Live - Notícias

 	Duração: 00:00:55

 	Hora de emissão: 20:57:15
 

ID: 51952451

 
22/01/2014

1 1 1

Europeu de Andebol

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2d5d89ae-a570-4af8-ac01-

f70a1520e4d8&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

/

 
Europeu de Andebol:
 
- terminou o Polónia / Croácia.
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A12

  
Sport TV3  	Meio: Sport TV3 - Notícias

 	Duração: 00:00:49

 	Hora de emissão: 20:25:00
 

ID: 51953266

 
22/01/2014

1 1 1

Europeu de Andebol

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6dcb26d1-f31b-41f4-b2df-

d1676b28505a&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

/

 
Europeu de Andebol:
 
- decorre o Polónia / Croácia.
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A13

  Tiragem: 11786

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 40

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,37 x 4,44 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51933700 22-01-2014
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A14

  Tiragem: 11781

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 33

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,26 x 5,99 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51933539 22-01-2014
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A15

Espanha e Croácia apuradas para as meias-finais do Europeu de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/01/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/espanha-e-croacia-apuradas-para-as-meias-finais-do-europeu-de-andebol=f852087

/

 
Herning, Dinamarca, 22 jan (Lusa) - A Espanha e a Croácia apuraram-se hoje para as meias-finais do
Europeu de andebol, juntando-se à França e à Dinamarca.
 
 Numa prova que decorre na Dinamarca, a Espanha, campeã do mundo em título, bateu a Macedónia
por 33-22 na última jornada da fase de grupos e garantiu a presença numa semifinal do europeu, que
se realizará sexta-feira e na qual vai defrontar a França.
 
 Quanto à Dinamarca, detentora do título europeu, vai bater-se com a Croácia, que assegurou hoje a
presença na outra meia-final ao vencer a Polónia por 31-28.
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A16

Espanha e Croácia nas meias-finais do Europeu - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/01/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3646699

/

 
A Espanha e a Croácia juntam-se, assim, à França e à Dinamarca
 
 Numa prova que decorre na Dinamarca, a Espanha, campeã do mundo em título, bateu a Macedónia
por 33-22 na última jornada da fase de grupos e garantiu a presença numa semifinal do europeu, que
se realizará sexta-feira e na qual vai defrontar a França.
 
 Quanto à Dinamarca, detentora do título europeu, vai bater-se com a Croácia, que assegurou hoje a
presença na outra meia-final ao vencer a Polónia por 31-28.
 
 Além da Espanha, detentora do título, os restantes três semifinalistas garantem, deste modo, a
presença no Mundial de Andebol, que vai decorrer no Qatar em 2015.
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A17

Espanha e Croácia apuram-se para as meias-finais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/01/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2014/01/22/europeu_de_andebol_espanha_e_cr.html

/

 
22 de janeiro de 2014 21:37h
 
 Além da Espanha, detentora do título, os restantes três semifinalistas garantem, deste modo, a
presença no Mundial de Andebol, que vai decorrer no Qatar em 2015.
 
 A Espanha e a Croácia apuraram-se hoje para as meias-finais do Europeu de andebol, juntando-se à
França e à Dinamarca.
 
 Numa prova que decorre na Dinamarca, a Espanha, campeã do mundo em título, bateu a Macedónia
por 33-22 na última jornada da fase de grupos e garantiu a presença numa semifinal do europeu, que
se realizará sexta-feira e na qual vai defrontar a França.
 
 Quanto à Dinamarca, detentora do título europeu, vai bater-se com a Croácia, que assegurou hoje a
presença na outra meia-final ao vencer a Polónia por 31-28.
 
 Além da Espanha, detentora do título, os restantes três semifinalistas garantem, deste modo, a
presença no Mundial de Andebol, que vai decorrer no Qatar em 2015.
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A18

Seleções angolanas nas meias-finais do Africano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/01/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/angola/artigo/2014/01/22/andebol_sele_es_angolanas_nas_.html

/

 
22 de janeiro de 2014 16:54h
 
 A seleção angolana feminina procura o seu 12º título continental.
 
 Angola apurou-se para as meias-finais do Africano sénior masculino de andebol, ao vencer hoje
Camarões, por 24-21.
 
 Ao intervalo, os angolanos encontravam-se empatados a 12 golos. Na edição anterior, Angola ficou no
sexto lugar.
 
 Em femininos também Angola garantiu acesso às meias-finais do XXI campeonato africano da
categoria que decorre em Argel (Argélia).
 
 As angolanas venceram os Camarões por 28-23.
 
 Ao intervalo Angola já levava vantagem de seis golos (17-11).
 
 A seleção angolana feminina procura o seu 12º título continental.
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A19

  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,32 x 13,96 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51915623 18-01-2014

ANDEBOL
Colégio de
Gaia mantém
quarto lugar

O Colégio de Gaia
encerrou a 14ª jornada
do Nacional de Andebol
da melhor forma ao
derrotar por 20-27 a
equipa do Cale. Desta-
que para o regresso da
atleta Bebiana Sabino.
O Colégio de Gaia, fruto
desta vitória, mantém o
quarto lugar no cam-
peonato. Desloca-se,
hoje ao pavilhão do Juve
Lis, às 16h.

Bebiana regressou a casa
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A20

  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,18 x 3,88 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51915649 18-01-2014
ANDEBOL

FC GAIA JOGA FRENTE
AO S.BERNARDO

O FC Gaia desloca-se, hoje, às
19h ao S. Bernardo. O Modicus
defrontou ontem à noite ao FC
Porto B (resultado desconhe-
cido até o fecho desta edição). 
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A21

  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,72 x 6,56 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51915603 18-01-2014

ANDEBOL FEMININO

S. Félix alcança
apuramento

As seniores do S. Félix da
Marinha conseguiram al-
cançar o apuramento
para a próxima fase,  ao
derrotar o Madalenense
por 19-32, no passado

sábado, onde o coletivo se
sobressaíu durante toda a
partida.
Hoje, pelas 21h30, o S.
Félix recebe o Aca-
démico e o Madalenense,
desloca-se a casa do
Alpendorada, pelas 19h.

NUNO DIAS
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A22

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 9,20 x 3,44 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51914520 17-01-2014
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A23

  Tiragem: 3250

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 11,41 x 9,22 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51915573 17-01-2014

Andebol: CDTN fez jogo amigável 
com raparigas de Alcanena
CDTn: Tomás Tito, Rodrigo Calado, Rui 
pereira, Tiago amado, Ricardo Domingues, 
bernardo Ribeiro, bernardo maia, bruno 
marques, henrique Ferro (iKa), João Costa, 
João maria, Tomás Taxa, luís Domingues.  

Aproveitando uma paragem nos 
respetivos campeonatos, realizou-se 
no passado domingo no palácio dos 
desportos um jogo de treino entre as 
equipas de infantis do CDTN/AOA e do 
JAC-Alcanena. No decorrer das cinco 
partes de quinze minutos, ambos os 
treinadores puderam pôr em prática os 
métodos de trabalho que têm vindo a 
desenvolver nos respetivos clubes, bem 

como “rodar” todos os atletas. Foi de 
realçar o elevado número de especta-
dores presentes no pavilhão em apoio 
das equipas e o excelente ambiente de 
desportivismo vivido entre todos os atletas, 
dirigentes e pais que se deslocaram ao 
palácio dos desportos.

Agradecimento ao município pela 
cedência das instalações desportivas, 
pois desta forma tornou possível a rea-
lização deste jogo de treino. Entretanto, 
no próximo domingo, dia 19, o CDTN 
desloca-se a Salvaterra de Magos, para 
disputar a 13.º jornada.
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A24

  Tiragem: 3250

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 5,60 x 11,34 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51915678 17-01-2014

ANDeboL

JAC - Alcanena
vence em Leça

A equipa sénior feminina do 
Juventude Amizade Convívio de 
Alcanena ganhiu no passado sábado 
em Leça da Palmeira, por 25-30, 
com Patrícia Rodrigues a revelar-se 
fundamental. À sua conta o JAC fez 
11 golos. Rita Alves também esteve 
assertiva, fazendo mais sete golos. 
O JAC mantém a 5.ª posição com 
32 pontos. Este sábado, dia 18, 
a formação alcanenense volta a 
jogar fora, no reduto do Juventude 
do Mar e no dia 1 de Fevereiro 
o JAC recebe Juve Lis para jogo 
dos oitavos-de-final da Taça de 
Portugal, com o jogo a realizar-se 
às 18 horas no pavilhão da escola 
secundária.
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A25

  Tiragem: 1000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 9

  Cores: Preto e Branco

  Área: 29,18 x 22,16 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51913412 17-01-2014

OPINIãO

raúl Miguel de Freitas Dutra
Goulart, nasceu a 11 de março de
1976, na cidade da Horta, ilha do

Faial, encontrando-se a viver há alguns
anos na ilha da Madeira. Frequentou a
escola até ao secundário no Faial, e desde
a sua infância até à idade adulta, foi sem-
pre um individuo fisicamente ativo, prati-
cando um leque variado de modalidades:
atletismo (Clube Atletismo Faial), andebol
e futebol (sporting Horta), basquetebol
(escolar), judo e patinagem (sporting
Horta), natação (Clube Naval Horta), vela
e remo (Clube Naval Horta), e onde o
sucesso desportivo o acompanhou sempre
em todas as modalidades que praticou. E
entre o Faial e a ilha da Madeira, raul
Goulart tem concretizado sucessos atrás de
sucessos. 

Entre todas estas modalidades, a que lhe
despertou maior interesse foi o andebol,
onde percorreu todos os escalões de for-
mação no sporting Clube da Horta.
Praticou então andebol, desde os minis até
aos seniores, sempre sob a orientação do
Professor rui santos. Arrecadou em todos
os escalões títulos de campeão regional,
mas a nível nacional a falta de competição
regional influenciava sem dúvida o rendi-
mento coletivo, onde o efeito da insulari-
dade fazia se sentir.

Com 19 anos ingressou na Universidade
dos Açores, na ilha Terceira, no curso de
Engenharia Agrícola (94/95). A regularida-
de e a disciplina do treino ficam então para
segundo plano, dando prioridade e maior
atenção aos estudos superiores. Para col-
matar aquele vazio em termos competiti-
vos, formou uma equipa de andebol sénior
na própria universidade. Em dois anos

(95/96 e 96/97), foram bi-campeões de
ilha e ingressaram na série Açores, des-
cendo no último ano (96/97), pela diferen-
ça de golos, dada a igualdade pontual de
equipas. A equipa extinguiu-se e surgiu o
convite para ingressar no Clube Juvenil
boa viagem (97/98), um grupo composto
por atletas jovens e alguns experientes,
classificando-se em 3º lugar, assegurando
desta forma a manutenção.

O tempo foi passando e raul Goulart
conheceu Ana Neves, atual esposa do
nosso interlocutor. O facto de ter conheci-
do Ana Neves, que na altura realizava os
pré-requisitos necessários ao ingresso no
curso de Educação Física, na Universidade
da Madeira, levou raul Goulart a repensar
o rumo da sua vida. Era também uma for-
mação que tinha ambição de realizar pela
influência da sua infância desportiva. E se
assim pensou, melhor o fez, pois foi viver
para a ilha da Madeira. Terminou o curso
de Educação Física, em 2004/2005. Pelo
meio, foi “tirando” os níveis de treinador
de andebol que a Federação exigia e rece-
beu o primeiro convite para treinar uma
equipa de andebol de formação no Estreito
(2001/2002). 

No ano seguinte foi treinar o Madeira
Andebol sad, no escalão de infantis e ini-
ciados masculinos (2003/2004). sempre
ligado ao desporto e com a licenciatura no
ramo do Desporto concluída, concorreu ao
Gabinete Coordenador do Desporto
Escolar da r.A.M. inicialmente desempe-
nhou funções no gabinete de formação e
posteriormente assumiu a pasta de coorde-
nação do andebol regional Escolar
(2007/2008). Nesse mesmo ano, raúl
Goulart decide tirar mais um nível do
curso de treinadores (Nível iii).

Ainda nesse ano, abraçou um projeto na
zona do Caniço, de iniciação ao andebol, a
convite da Associação de Andebol da

Madeira, representando um clube do con-
celho, o Cruzado Canicense, que teve uma
duração de dois anos, e que movimentava
cerca de 60 atletas (minis). Ora, novamen-
te vieram os títulos. E com o tempo e os
títulos a choverem, raul Goulart foi convi-
dado por o Académico Clube Desportivo,
do Funchal. No primeiro ano teve a seu
cargo uma equipa de iniciados masculinos.
Mais uma vez, os títulos voltaram a falar
mais alto, e raul Goulart sagrou-se vice-
campeão regional, conquistando o torneio
mais antigo de andebol de Portugal, o
Madeira Handball. No ano seguinte
(2007/2008), com o mesmo escalão e com
alguns atletas que permaneceram, foi cam-
peão regional e alcançou o acesso ao cam-
peonato nacional. 

Em 2010, surge uma proposta para fazer
parte da equipa técnica de andebol sénior,
como adjunto no Madeira Andebol sad.
“Aceitei, e cumpri a ambição de ingressar
no alto rendimento. Foram dois anos ines-
quecíveis, pois fomos duas vezes consecu-
tivas vice-campeões nacionais, ganhando a
clubes com o dobro do nosso orçamento. E
na Taça de Portugal, fomos finalistas na
época 10/11, perdendo com o benfica na
final”. 

No ano seguinte, marcaram presença na
final Four da Taça de Portugal. Na
supertaça disputada em Portimão, alcan-
çou o terceiro lugar, vencendo o Futebol
Cube do Porto. As duas conquistas de vice-
campeões nacionais, deram acesso as
competições europeias.

Então na época 2010/2011, a sorte
"bafejou" raul Goulart com um grande
clube oriundo da Áustria. Conseguiram
empatar em casa, e fora perderam por sete
bolas, acabando por serem eliminados da
prova E.H.F.. No ano seguinte, através do
sorteio saiu uma equipa desconhecida das
ilhas Faroé. Conseguiu eliminá-los e de

seguida veio um “tubarão” do andebol, o
Presov, tendo perdido a eliminatória na
Eslováquia.

“Como não sou uma pessoa de ficar
estagnado, frequento muito o ginásio, bem
como tenho o hábito de correr, quer em
ambiente competitivo, quer de lazer. logo,
surgiu o convite para pertencer a uma equi-
pa de triatlo, o Clube Desportivo Nacional.
Foi mais um grande desafio e em janeiro
de 2013, abracei esta modalidade com
muito gosto e não estou nada arrependido.
Participei em março como estreia num
aquatlo (corrida/natação), após este, reali-
zei o meu primeiro triatlo na vila de Porto
Moniz (natação/bike/corrida) e em abril
cometi a proeza de concluir um Half iron

Man da “Costa laurissilva”. Após estas
provas realizei um triatlo olímpico, bem
com alguns duatlos".

Aliás, raúl Goulart frisou à nossa repor-
tagem, que gostaria de realizar um trialto
no Arquipélago Açoriano, onde estão as
suas raízes, mas a falta de apoios tem con-
dicionado tal pretensão.

“Termino afirmando com quatro pala-
vras que fazem parte do meu dicionário
desportivo… 

SuPeraÇÃo, DiSCiPlina,
MotiVaÇÃo, e Muito eM-
PenHo…”.

*Jornalista e Licenciado em Psicologia    

faialense raúl goulart é um campeão nato...

Mário Nunes*
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g O sporting da Horta recebe aman-
hã, sábado, no Pavilhão, o sport lisboa
e benfica. O jogo, a contar para a 18.ª
jornada do Campeonato Nacional. Na
primeira volta, os faialenses perderam
na luz por 36-22.

Neste momento, e quanto faltam
cinco jornadas para terminar a primeira
fase, a equipa de Filipe Duque mantém-
se entre os seis primeiros, posição que,
se garantir no final desta fase, lhe garan-
te a manutenção imediata na primeira
divisão.

A tabela é liderada pelo sporting,
com 46 pontos, mais um que benfica e
AbC, que ocupam o segundo e o tercei-

ro lugar. O Porto, campeão em título,
segue em quarto, com 44 pontos, e o
Águas santas é quinto, com 39. Na
sexta posição está então o sporting da
Horta, com 33 pontos, 5 do Madeira
sAD, sétimo classificado. A equipa do
Funchal tem, no entanto, um jogo a
menos que os faialenses. Em oitavo está
o belenenses (27 pontos), seguido de
Passos Manuel (27), isMAi (26), Fafe
(23) e Avanca (20), sendo que este últi-
mo tem menos um jogo.

Nos outros jogos da jornada, o
Avanca recebe o Águas santas, o
Passos Manuel joga em casa do Fafe, o
belenenses recebe o Madeira sAD, o

sporting recebe o AbC e o isMAi vai
ao Dragão defrontar o Porto.         MP

ANdebOl – CAMPeONATO NACIONAl

Sporting da Horta recebe Benfica
DR
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