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Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

06/11/2014

Sapo Online - Sapo Desporto
Meio:
Online
URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=72d9cf04

/

Jogadores leoninos agradecem o apoio do público.
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O Sporting venceu fora o ABC de Braga por 33-32 e passou a liderar o principal campeonato
português de andebol.
Ao intervalo os "leões" venciam por 19-16.
O encontro em Braga marcou o regresso do jogador Ricardo Pesqueira à competição, depois de vários
meses de ausência.
O Sporting passa assim a liderar o Campeonato Português A1, embora que provisoriamente, pois o FC
Porto só joga esta quinta-feira.
O Benfica também venceu, frente ao Águas Santas por 30-25, depois de ter estado a perder ao
intervalo por 15-12.
O ISMAI bateu o Xico Andebol por 31-30, num jogo muito emotivo e com incerteza no resultado até
ao último segundo.
05-11-2014 23:22O Benfica também venceu, frente ao Águas Santas por 30-25, depois de ter estado
a perder ao intervalo por 15-12.
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No próximo sábado, dia 8 de novembro, vai decorrer o 1º Encontro de Andebol Jovem de Odemira, no
Pavilhão Desportivo Municipal, no seguimento da estratégia para a implementação e promoção do
andebol no concelho. Será assinado protocolo de colaboração entre o Município de Odemira e a
Federação de Andebol de Portugal, com vista à promoção do andebol no concelho.
O evento resulta de uma organização conjunta entre o Município de Odemira, Cautchú - Associação
de Promoção e Desenvolvimento do Desporto, Federação de Andebol de Portugal e Associação de
Andebol de Beja.
Para as 10.00 horas estão agendados jogos entre equipas de Minis e Bambis do concelho, juntando
cerca de 50 crianças que praticam andebol através dos núcleos da Associação Cautchú existentes em
Sabóia, Odemira, Vila Nova de Milfontes e S. Teotónio.
Pelas 15.00 horas terá início o jogo de juvenis entre as equipas da Zona Azul de Beja e do Centro
Cultural e Popular de Serpa.
No intervalo deste jogo, pelas 15.30 horas, decorrerá a assinatura de protocolo entre o Município de
Odemira e a Federação de Andebol de Portugal, com vista à promoção do andebol no concelho, com a
presença do Vice-Presidente da Federação de Andebol de Portugal e ex-internacional, Ricardo José da
Costa Andorinho, e do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Odemira, Hélder Guerreiro.
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Começou hoje, no Pavilhão Multidesportos Mário Mexia, em Coimbra, a Semana Olímpica 2014, que
tem como madrinha a judoca olímpica Joana Ramos que, juntamente com uma jovem participante,
acendeu a pira olímpica, ato que marcou o início oficial do evento. Estiveram também na cerimónia de
abertura da Semana Olímpica, Carlos Cidade, Vereador do Desporto da CM Coimbra, José Cardoso,
Diretor Regional do Centro do IPDJ, Juliana Sousa, Vice-Presidente da Federação Portuguesa de
Andebol e João Neto, Presidente da Comissão de Atletas Olímpicos (CAO).
Para além da madrinha do evento e do Presidente da CAO, os 250 jovens e crianças que hoje
estiveram no Pavilhão Multidesportos Mário Mexia, puderam também estar em contacto com Mariana
Lobato, atleta olímpica de Vela, e com Juliana Sousa, uma das melhores jogadoras de nacionais de
sempre de Andebol, podendo também experimentar por um dia várias modalidades olímpicas:
Andebol, Atletismo, Canoagem, Golfe, Hóquei, Rugby, Ténis, Tiro com Arco e Voleibol.
Para Joana Ramos " este tipo de eventos são extremamente importantes pois permitem aos jovens
conhecer e experimentar algumas das modalidades olímpicas (até eu experimentei pela primeira vez
algumas), bem como ter uma noção mais aprofundada do que envolve ser um atleta olímpico. Nestas
iniciativas os jovens têm também a possibilidade de contatar de perto com pessoas que escolheram o
desporto como carreira, que abraçaram uma opção de vida saudável e que representam o país
internacionalmente. É importante atletas participaram pois são embaixadores do desporto e dos
valores olímpicos (excelência, respeito e amizade) junto da população ".
Amanhã, quinta-feira, a estarão presentes na Semana Olímpica os atletas João Neto (Judo), Mariana
Lobato (Vela), Beatriz Gomes, Joana Vasconcelos, Francisca Laia e Maria Cabrita (Canoagem). Estarão
também presentes em Coimbra as seguintes modalidades: Andebol, Atletismo, Badminton, Canoagem,
Golfe, Judo, Rugby e Ténis.
De referir ainda o espaço de exposição onde os jovens visitantes podem conhecer a história dos Jogos
Olímpicos assim como de algumas das principais modalidades nacionais.
Fotos: Daniela Oliveira
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Carlos Resende espera
“Sporting no seu limite”
EQUIPA LEONINA esteve na época passada perto de ser campeã, avisa o
treinador do ABC/UMinho na antevisão do jogo com o Sporting, hoje às 21
horas no Pavilhão Flávio Sá Leite.
ANDEBOL
| Rui Serapicos |

O jogo ABC/UMinho-Sporting,
que vai ser arbitrado pela dupla
Eurico Nicolau/Ivan Caçador
(Leiria), é um dos quatro encontros que completam a sétima
ronda do campeonato nacional
Andebol 1.
Aquilo que nós esperamos é
um Sporting no limite, idêntico
ao ano passado, uma equipa bastante forte", afirmou o treinador
do ABC, Carlos Resende, em
antevisão. A paragem do campeonato para jogos da selecção
serve para recuperar jogadores
lesionados e permite contar com
todo o plantel, adiantou.
Lembrando que o Sporting fez
no ano passado, “reconhecidamente, uma excelente época”,
acrescentou que a formação leonina “se não tivesse perdido em
casa com o Porto, fruto de uma
excelente exibição dos dois
guarda-redes do Porto, provavelmente teria sido o Sporting
campeão”.
A essa “excelente equipa” este
ano acrescentaram o Pedro Spínola, salientou ainda. Lembre-se
que este lateral, ex-FC Porto, integrou na temporada finda o “sete ideal” do andebol europeu.
Segundo Carlos Resende, a recente paragem de duas semanas

DR

Pedalar com Tiago Machado: proposta para domingo em Vila Nova de Famalicão

no campeonato para jogos da selecção “em princípio quebra algum ritmo” mas neste caso também serve “para recuperar jogadores lesionados”.
Assim, o treinador da equipa
bracarense pode contar com o
plantel todo. “Ainda não em circunstâncias óptimas, mas estes
jogos normalmente acabam por
fazer das nossas dificuldades

forças e é essa a expectativa que
nós temos”.
A presença do público é um
factor com o qual Resende diz
contar, não apenas pelo apoio
anímico para a equipa como ainda para uma campanha de angariação de fundos com vista a
porporcionar meios para ajudar
à recuperação de um animal ferido num acidente.
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ESTA NOITE NO FLÁVIO SÁ LEITE (21 HORAS)

Carlos Resende espera um Sporting
“idêntico ao do ano passado”
Pág. 25
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Nacional de Andebol

CD “Os Marienses”
na liderança
A equipe de Santa Maria ao bater este ﬁmde-semana o Ílhavo Andebol Clube passou
a liderar conjuntamente com o SL Benﬁca
“B” a zona Sul da 2.ª Divisão Nacional de
Andebol.
Um jogo em que a qualidade defensiva não
foi a melhor e o menor rendimento de alguns
dos seus atletas teve abaixo do que é normal,
os nortenhos levaram a disputa do jogo até aos
minutos ﬁnais da partida, saindo vencedora a
equipe açoriana por 26-24. A arbitragem do
jogo esteve a cargo da dupla nacional de origem açoriana Rui Machado /Bruno Pereira.
Regista-se como aspecto negativo e depois de adiado o jogo, a comitiva fez-se deslocar aos Açores, somente com um oﬁcial e
com nove jogadores de campo, situação desagradável para quem, quer motivar e evoluir
na modalidade.
Finda o sétimo jogo o CD “Os marienses”
perfazem, 21 pontos com outras tantas vitórias nos jogos realizados.
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Andebol

Monte x Beira-Mar

Beira-Mar defronta Monte

Eugénio Bartolomeu
O penúltimo jogo do Torneio
de Abertura foi um momento
recheado de estreias no plantel
Beiramarense, desde logo o regresso a casa de uma grande
referência da modalidade e do
clube: José Rui Leitão. O antigo
atleta passou a integrar a
equipa técnica, enriquecendo
sobremaneira toda a estrutura
do clube. No que se refere aos
atletas o destaque vai para a
estreia de André Marques, um
experiente jogador que se destacou na 1ª divisão, ao serviço
do São Bernardo e que vem
acrescentar qualidade ao plantel,isto para além da estreia de
Edgar Martins, um jovem atle-

ta com promissora preponderância na equipa.
Na deslocação à Murtosa,
para defrontar o Monte, esperavam-se algumas dificuldades
para o Beira-Mar, uma vez que,
pela frente, tinha um dos líderes
da classificação e um dos candidatos à subida de divisão.
Contrariando o que se poderia esperar à partida, o BeiraMar entrou dominador, controlou toda a primeira parte, liderando o marcador, chegando
a uma vantagem de quatro golos de diferença. Contudo, perto do final dos primeiros trinta
minutos sentiu-se a reação da
equipa da casa, reduzindo a
desvantagem para apenas a diferença mínima.

Ao intervalo o resultado:
Monte 13 - Beira-Mar 14.
A segunda parte trouxe uma
melhor entrada da equipa da
casa, com maior acerto defensivo e mais eficaz no ataque, o
Beira-Mar sentiu algumas dificuldades, não conseguindo
impor novamente o seu jogo.
O Monte passou a liderar o
marcador, isto sem que os jogadores do Beira-Mar alguma
vez baixassem os braços, lutando até ao fim para alcançar
um resultado positivo.
O jogo terminou com o resultado final: Monte 27 - BeiraMar 23.
Apesar do resultado negativo, o Beira-Mar demonstrou
que tem realizado uma evolução notória, conseguindo, com
apenas dois meses de trabalho, lutar de igual para igual
contra equipas que têm objetivos claros de subida de divisão, apetrechados de jogadores de bastante qualidade e experiência.
Destaque ainda para a crescente empatia entre os UltraAuriNegros e a equipa, onde, mais
uma vez, se sentiu um ambiente
de grande cumplicidade e união.
O carinho e constante apoio
dado pela claque tem um reflexo decisivo na equipa.|
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ESPERA-SE GRANDE JOGO HOJE NO SÁ LEITE, FRENTE AO SPORTING

ABC chama público para repetir
ambiente, exibição e resultado
ARQUIVO DM

os alunos da UM, a entrada também é livre, desde
que apresentem o cartão
da Universidade do Minho; os sócios SC Braga,
HC Braga e Arsenal da Devesa pagam três euros, enquanto que o público paga
cinco euros.

Carlos Resende antevê dificuldades frente ao Sporting, mas com vitória do ABC

FRANCISCO

DE

ASSIS

O ABC-Sporting é o grande jogo da 7.ª jornada do
campeonato nacional de
anbebol da I Divisão. O
encontro está marcado
para as 21h00 de hoje, no
Pavilhão Flávio Sá Leite,
em Braga.
Ainda com o jogo da
época passada na memória, precisamente frente
aos leões, os responsáveis
do ABC voltam a chamar
o público bracarense para
marcar presença na partida e fazer-se ouvir, até por-

que o objetivo é repetir o
mesmo ambiente fantástico, a grande exibição e,
por último, mas não menos importante, o resultado da época transata.
Recorde-se que, nessa
partida, o ABC venceu no
último segundo do jogo,
fazendo “explodir” o pavilhão.

Público tem ajudado
e faz falta
Na antevisão da partida,
o técnico Carlos Resende
repetiu o apelo à presença do público, feito por

Nuno Grilo.
«As pessoas verificaram
a diferença que fizeram
nos jogos em casa, onde
temos tido um nível exibicional num patamar muito agradável. O jogo é em
casa, frente a um grande
adversário. Queremos o
público a ajudar-nos a ganhar este jogo que é importante», disse Carlos
Resende.
De recordar que, para
os sócios com as quotas
em dia, a entrada é livre,
mediante a apresentação
do respetivo cartão. Para

Sporting esteve
a um passo do título
Quanto ao adversário
desta noite, Carlos Resende considera que está pelo
menos tão forte como na
época passada, em que
esteve a um passo do título.
«No ano passado o Sporting fez, reconhecidamente, uma excelente época.
E se não tivesse perdido
em casa, com o FC Porto, fruto de excelentes

exibições dos dois guarda-redes, com uma eficácia acima dos 50 por cento, provavelmente o Sporting teria sido campeão»,
lembrou.
Nesta época, a qualidade não diminuiu. «Esta
época, a juntar aos excelentes executantes que já
tinha, o Sporting foi buscar, entre outros atletas, o
Pedro Spínola. Ou seja, no
limite, está igual à época
passada, com uma equipa muito forte», elogiou
Resende.
Sobre a paragem do campeonato para os jogos da
seleção, o técnico entende
que apesar de alguma perda de ritmo, foi positiva,
porque permitiu recuperar
todos os atletas, o que é
inédito esta época.
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ABC-Sporting
no Sá Leite
ABC e Sporting, separados por
dois pontos, com vantagem
para os “leões”, defrontam-se
hoje, a partir das 21h00, no
pavilhão Flávio Sá Leite,
em Braga.
DESPORTO • PÁGINA 23
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ANDEBOL FEMININO

Didáxis em frente
na Taça de Portugal
DR

rir os dois golos de vantagem alcançados.
Nesta partida, a prestação da atleta, ainda juvenil, Filipa Gonçalves, que
apontou 10 golos, é digna
de realce assim como a de
Cristiana Ribeiro que esteve bem a defender e foi o
motor da equipa.

Equipa sénior feminina da Didáxis

A equipa sénior de andebol feminino da Didáxis recebeu e venceu a AA
Espinho por 24-23, em encontro da segunda eliminatória da Taça de Portugal da modalidade, e continua em prova.

As atletas orientadas por
Artur Fernandes, apesar
de terem terminado a primeira parte a perder por
11-9, conseguiram a reviravolta na segunda e venceram por um golo de diferença.

Num jogo em que qualquer uma das equipas poderia seguir em frente na
prova, pois a alternância
no marcador foi uma constante na 2.ª parte, a Didáxis, nos últimos dois minutos de jogo, soube ge-

Didáxis recebe
Académico
O sorteio da terceira eliminatória realizou-se ontem e ditou que a Didáxis recebe o Académico.
A ronda disputa-se no dia 13
de dezembro e coloca ainda frente-a-frente: Infesta-Assomada, Lagoa-Batalha
e Canelas-Santa Joana.
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Xico desloca-se à Maia
para defrontar o ISMAI
O Xico Andebol, o outro clube minhoto que milita na principal divisão do
andebol português, também joga hoje para a sétima jornada do campeonato nacional. Desloca-se
esta noite à Maia para defrontar o ISMAI, a partir
das 21h00.
Depois de uma exce-

lente exibição frente ao
ABC, mas que não deu
para ganhar, os campeões
nacionais da II Divisão,
treinados por Eduardo
Rodrigues, acreditam que
podem repetir a exibição, mas desta vez conseguir um triunfo frente
aos maiatos.
Também para hoje está

marcado o Águas Santas-Benfica, às 20h30.
O líder do campeonato,
FC Porto, joga na Madeira, mas só amanhã.
Desta jornada já são
conhecidos dois resultados: Belenenses-Santo Tirso, 28-25; e Sporting da Horta-Passos Manuel, 38-33.
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Sporting e Benfica ganham fora - O Jogo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=51cfe03

Data Publicação:

05/11/2014

/

Leões conseguiram um triunfo muito suado em Braga (33-32 ao ABC) e as águias viraram o jogo de
Águas Santas na segunda parte (30-25).
O Sporting é líder provisório do Campeonato Nacional de Andebol 1, pois conseguiu vencer esta noite
em Braga, perante um ABC que reagiu na segunda parte (16-19 ao intervalo, favorável aos leões) e
discutiu o resultado quase até ao último minuto, cedendo por 32-33.
Em Águas Santas, os maiatos lideraram até ao intervalo (15-12), mas o Benfica regressou com um
parcial de 7-0 que decidiu de imediato o vencedor. Os encarnados, impondo-se por 30-25, terminaram
de forma tranquila.
O jogo mais emocionante do dia foi o ISMAI-Xico Andebol, que teve alternância de marcador até
fechar com um 31-30 favorável aos maiatos.
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Modalidades - Andebol - Andebol: Sporting vence ABC e mantém liderança |
Maisfutebol.iol.pt

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol.pt

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=68790ff1

Data Publicação:

05/11/2014

/

O Sporting venceu esta quarta-feira no reduto do ABC por apenas um golo e mantém a liderança da
liga de andebol. O Benfica também ganhou ao Águas Santas e segue na perseguição dos leões (19
para 20 pontos). O FC Porto tem menos um jogo e 18 pontos. Resultados da 7ª jornada: Sábado:
Belenenses-Santo Tirso, 28-25 Sporting da Horta-Passos Manuel, 38-33 Quarta-feira: Águas SantasBenfica, 25-30 Maia ISMAI-Xico Andebol, 31-30 ABC/UMinho-Sporting, 32-33 Quinta-feira (6 nov):
Madeira SAD-FC Porto, 18:00
há 1 minuto
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Benfica vence Águas Santas por 30-25

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=1c69d4eb

Data Publicação:

05/11/2014

/

Equipa da Maia tinha vantagem ao intervalo
O Benfica venceu esta quarta-feira, na Maia, o Águas Santas, por 30-25, em jogo da 7.ª jornada do
campeonato nacional.
Os encarnados até começaram a partida a perder, tendo a equipa da casa chegado ao intervalo a
vencer por 15-12. No entanto, na 2.ª metade do encontro, o Benfica soube reagir, tendo feito um
parcial de 3-10, que levou aos 18-22, favoráveis aos encarnados.
O Águas Santas ainda diminuiu a desvantagem para um golo, mas nos minutos finais as águias não
deram hipóteses, fechando o resultado em 30-25.

, 5 novembro de 201423:08
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Sporting líder pressiona FC Porto

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=bf114986

Data Publicação:

05/11/2014

/

Leões venceram ABC por 33-32
O Sporting deslocou-se esta quarta-feira a Braga para vencer o ABC pela margem mínima, 33-32.
Um jogo que marcou o regresso de Ricardo Pesqueira à competição depois de prolongada ausência por
lesão.
Com esta vitória os leões lideram a classificação e pressionam o FC Porto que só esta quinta-feira
mede forças com o Madeira SAD, numa partida disputada no Pavilhão do Funchal.

, 5 novembro de 201422:53
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Sporting e Benfica vencem. FC Porto pressionado

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Renascença Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=8e7f029a

Data Publicação:

05/11/2014

/

05-11-2014 23:01
Leões e águias ocupam os dois primeiros lugares da tabela, à condição. Dragão pode regressar à
liderança do Andebol 1, caso vença o Madeira SAD, esta quinta-feira.
O Sporting venceu o ABC (33-32), esta quarta-feira, em jogo da jornada sete do campeonato Andebol
1, assumindo provisoriamente a liderança da tabela e ultrapassando o FC Porto.
O Benfica também venceu, desta feita em Águas Santas (25-30), subindo à condição ao segundo
posto.
Os dragões, agora terceiros classificados, ficam assim pressionados para a deslocação ao Funchal,
esta quinta-feira, para defrontar o Madeira SAD.
Nesta altura, o Sporting lidera, com 20 pontos, seguido do Benfica (19) e do FC Porto (18).

Página 29

A30

ID: 56475720

03-11-2014

Tiragem: 5000

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 16,92 x 16,36 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol // Vitória categórica frente ao segundo classificado

Feirense “esmaga” o Alavarium
O Feirense recebeu e aplicou severa derrota ao Alavarium, por 39-25,
segundo classificado da zona 3, na
8.ª jornada do campeonato.
Depois da categórica vitória em
Benavente este era certamente
o jogo mais difícil, mas a equipa
do Feirense tornou fácil aquilo
quer podia ser bem complicado. A
supremacia dos azuis foi evidente
desde o apito inicial, perfeitos na
defesa e eficazes no ataque à baliza adversária, foram construindo
um resultado que para muitos
parecia impensável. Na segunda
parte a toada do jogo em nada se
alterou. O Feirense continuou a
impor o seu jogo de forma categórica, surpreendendo o adversário
pela velocidade das suas iniciativas
atacantes.
Com mais esta vitória o Feirense
consolida a liderança na zona 3 e
em destaque está o seu ataque,
que com 305 golos marcados é o
mais concretizador da 1ª divisão.
Pelo C.D. Feirense alinharam: Rui
Leite, Nuno Reis, Miguel, César,
Rui Cunha, Cardoso, Tó-Zé, Heitor,
Oleksandr, Carlos, Capitão, Nuno
Alves, Luis Lourenço e Pedro
Ribeiro.
Treinador: Manuel Gregório
Nesta fase da prova os Juvenis

do Feirense mantêm-se a par dos
colossos Benfica, FC Porto e ABC
Braga, como as únicas equipas
ainda invictas no Campeonato
Nacional da 1ª divisão.
Outros resultados dos escalões
de formação do Andebol CD Feirense:
INFANTIS | Campeonato Regional
Aveiro
Jornada 3: Estarreja AC 29-39 CD
Feirense “A”
AA Avanca 30-17 CD Feirense

“B”
INICIADOS | Campeonato Regional Aveiro
Jornada 5: CD S. Bernardo 34-37
CD Feirense
JUVENIS “B” | Campeonato Nacional 2ª Divisão
Jornada 4: CD S. Paio Oleiros 3327 CD Feirense “B”
JUNIORES | Campeonato Nacional 2ª Divisão
Jornada 5: Estarreja AC 37-21 CD
Feirense
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Andebol // Terceira derrota consecutiva do São Paio de Oleiros, na 2.ª Divisão
do Campeonato Nacional de Seniores Masculinos

Últimos minutos fatais
Em partida antecipada da 15ª jornada do Campeonato Nacional da 2ª
Divisão de Andebol de Seniores, o
C. D. C. São Paio de Oleiros recebeu o Boavista F.C, que se apresentou com dois novos reforços de
peso, e perdeu por 25-23, naquela

que foi a terceira derrota consecutiva e a sexta no conjunto dos oitos
jogos até agora realizados.
Num jogo extremamente disputado,
perante o seu público que ao longo
do jogo nunca deixou de apoiar a
sua equipa, o C.D.C. São Paio de

Oleiros acabou por não ser feliz,
consentindo nos últimos dez minutos que o Boavista F.C. fizesse um
parcial de 0-6 o que transformou
uma vitória quase certa para os
oleirenses numa derrota amarga e
difícil de digerir.
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CAMPEONATO NACIONAL DA I DIVISÃO, SENIORES FEMININOS
Últimos resultados
Juv. Mar, 17 – Juve Lis, 15
Juv. Mar, 25 – Alpendorada, 25
- Próximas jornadas
Passos Manuel – Juv. Mar (2/11)
Juv.- Mar – Colégio Gaia (8/11)
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Somos eternos participantes
de predestinada, gincana
onde as leis impostas de intuito,
nos enleva, luz divina!
Que por cada um de nós, emana...
Todos temos a hora do retorno,
nada nos é doado como um fim
nossos planos, nos aprimora a
travessia,
na inspiração de um jardim...

Dia dos fiéis defuntos
Dia de finados
ou fiéis defuntos
é um dia em que
homenageamos os
Não penses que deixei de existir
nossos entes queou que de ti, estou esquecido,
ridos que partiram
creia, haverá o reencontro,
antes de nós com
razão por não haver me despedido...
sentida saudade e
recordação, acreAs chegadas orações,
ditamos na nossa
nos são bálsamos de experimento,
fé que Deus está
o amor é o lume das emoções,
cuidando deles.
a enternecer em bênçãos, nossos
Somos todos Dia de finados ou fiéis
sentimentos... (Anónimo)
visitantes deste defuntos é um dia em
tempo, deste lu- que homenageamos os
Ação de Graça pelos Animais
gar. Estamos só de
Foi efetuada no passado dia 26 de Outubro
nossos entes queridos Missa de Ação de Graça pelos Animais, esta
passagem.
O nosso obconfraria tem por objetivo poder ajudar todos
jetivo é observar, crescer, amar, … E depois quantos possuem animais e que possam de
vamos pra casa.
alguma forma necessitar de apoio
No próximo dia 2 de Novembro a missa
será pelas 11 horas na Igreja de Ventosa seguida
Convalescentes
por visita ao cemitério.
Esteve internada no Hospital de S. Teotónio
de Viseu a Sra. Prazeres Rodrigues Torres de
Saudade
Aguieira, encontra-se já a recuperar onde reside
Tantos foram os sorrisos
atualmente no Lar da Misericórdia de Vouzela.
que vivemos,
Também estiveram convalescentes a Sra.
bem sei, também sinto saudades.
Piedade dos Prazeres Marques e Glória de
Peço-te: Guarde-os no pensamento
Jesus ambas residentes em Vila Nova, a todas
como eterna felicidade...
uma rápida recuperação.
Ah... Tantas são as nossas viagens
livro de memórias grafadas...
Nossos propósitos traçados,
no decorrer de cada jornada...

Ditados populares
“Fale só a verdade sobre os vivos e só o
que é honroso sobre os mortos.”
“Os que não acreditam em outra vida estão
mortos mesmo nesta.”
Infantis Masculinos de S. Miguel do Mato
começaram o campeonato com uma vitória

A vitória da equipa de S. Miguel do Mato
assenta muito bem dado que foi sempre superior ao adversário
No passado dia 25 de outubro iniciou-se o
campeonato regional de infantis masculinos da
Associação de Andebol de Viseu. A equipa da
Associação de S. Miguel do Mato deslocou-se
a Nelas para defrontar o ABC de Nelas. O resultado final foi de 13-25 com a vitória da equipa
de S. Miguel do Mato a assentar muito bem
dado que foi sempre superior ao adversário do
início ao fim do jogo. Apesar da vitória ainda
foram cometidos muitos erros que terão de ser
corrigidos durante a semana de treinos e já no
próximo jogo com o objectivo de melhorar e
preparar da melhor forma os restantes jogos
do campeonato.
Próximos jogos (Pavilhão Municipal de
Vouzela):
Sábado, 1 de novembro às 15:00 - Infantis
masculinos: SMMato/ C. do Sal
Domingo, 2 de novembro às 15:00 - Minis:
SMMato/ Molelos
A Associação de S. Miguel do Mato agradece ao Café “O Pintor” em Caria pela oferta
de bolas de andebol para o desenvolvimento
dos treinos das equipas, assim como pela disponibilidade demonstrada em colabora e apoiar
a Escola de Andebol.
Centro de apoio ao estudo
a crianças e jovens
A Associação de S. Miguel do Mato deu
início a mais um projecto de apoio a crianças
e jovens. Esta iniciativa surgiu da necessidade
que alguns alunos têm de um apoio escolar e
da dificuldade que os seus pais têm para se
deslocarem para longe. Esta iniciativa pretende facilitar o acesso ao apoio ao estudo às
crianças e jovens cujos pais entendam ser uma
mais valia para o seu desempenho escolar,

Continua na página seguinte>
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>Continuação da página anterior

principalmente,
as que residam
nas freguesias
de S. Miguel
do Mato, Queirã e União de
Freguesias de
Fataunços e
Figueiredo das
Donas, dado que
são as zonas envolventes à sede
onde vão decorrer as sessões e
poderão beneficiar desta proximidade.
As sessões irão iniciar, desde já, com a
disciplina de Matemática desde o 1º Ciclo
até ao Secundário. No entanto já estão a ser
preparadas as condições para outras disciplinas.
As sessões irão decorrer no gabinete de
apoio ao estudo nas instalações da Associação
de S. Miguel do Mato e na antiga Escola Primária de Caria.
Para mais informações ou inscrições poderão dirigir-se às instalações da Associação
em Moçâmedes ou através dos números de
telefone 232971080 ou 934141847.
Este projecto conta com o apoio da Câmara
Municipal de Vouzela.
Internamento
Esteve, recentemente, internado no Hospital de Viseu, o Sr. Francisco Queirós, da
freguesia de S. Miguel do Mato, para uma
cirurgia de remoção da vesícula.
Um internamento e uma cirurgia que
decorreu da melhor forma devido ao profissionalismo de quantos trabalham naquela unidade
hospitalar.
Ao Sr. Francisco Queirós desejamos um
rápido e completo restabelecimento.

Página 35

