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A8 Rui Silva e Sporting de costas voltadas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-02-2015

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=293a81c1

 
maior talento dos leões sem acordo para renovar É um desgosto para os adeptos do Sporting, mas
não há acordo entre Rui Silva e os leões. O Prémio Stromp Revelação em 2012, agora com 21 anos,
foi "encostado", jogando poucos minutos desde a Supertaça, pelo que irá rumar a outro clube, seja em
Portugal ou no estrangeiro, no final da temporada. Formado no Francisco de Holanda (agora Xico
Andebol), o vimaranense Rui Silva (vice-campeão europeu de juniores em 2010) é um caso ímpar no
andebol nacional. Com talento de sobra, foi cobiçado pelo Barcelona, então treinado pelo espanhol
Manolo Cadenas - agora técnico dos polacos do Wisla Plock, onde joga Tiago Rocha -, mas também
por outros clubes de topo mundial. No final da época transata, o Veszprem (Hungria), clube de eleição
na Liga dos Campeões, tentou pescá-lo, mas sem sucesso, devido à cláusula de rescisão. Agora que o
contrato vai expirar, Rui Silva está livre para optar, tendo um empresário espanhol a orientar a
carreira. Fontes próximas do central dizem que o Sporting não manifestou vontade, em tempo útil,
para manter o internacional em Alvalade. Quanto aos interlocutores dos leões, Rui Silva é acusado de
fraco rendimento, falta de motivação nos treinos e de nunca se ter disponibilizado para negociações de
extensão de contrato. Já para Rui Silva, a questão nem se prende com questões monetárias. Quer sair
do Sporting para ter mais oportunidades e evoluir na carreira.
 
 , 28 fevereiro de 201503:52
 
alexandre reis vítor chi
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A9 Portugal derrota Brasil no torneio Angola 40 anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-02-2015

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c92fcaa5

 
Andebol
 
 Por SAPO Desporto c/Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção sénior feminina de andebol de Portugal venceu por 27-25 a sua similar do Brasil em partida
da primeira jornada do torneio Internacional " Angola 40 anos " que decorre no pavilhão principal da
Cidadela.
 
 As duas formações, que já jogavam com o resultado da partida anterior em que Angola A derrotou
por 39-30 a sua equipa B, apresentaram-se muito forte ao ataque, onde as lusas durante um quarto
de hora sempre estiveram na frente do placar.
 
 Pouco permissivas, as duas equipas acertaram na defesa nos primeiros dez minutos da primeira
parte, onde haviam sofrido cada uma apenas três golos.
 
 Apenas a um minuto do intervalo as sul-americanas passaram para frente do marcador e
conservaram a vantagem de 26-25.
 
 Na segunda parte e com a mesma toada de jogo, o Brasil, a seleção favorita por ser a campeã do
mundo em título, encontrava algumas dificuldades para cimentar o marcador a seu favor.
 
 A poucos minutos do fim as brasileiras venciam por 25-23, mas deixaram-se ultrapassar pelas lusas,
que fizeram o 26-25 já no último minuto do encontro.
 
 Com esta vitória Portugal e Angola A lideram o torneio, com dois pontos cada.
 
 28-02-2015 10:00Com esta vitória Portugal e Angola A lideram o torneio, com dois pontos cada.
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A10Seleção angolana A vence na estreia do Torneio Angola 40 anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-02-2015

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2cfd516f

 
Andebol
 
 Por SAPO Desporto c/Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção angolana sénior de andebol estreou -se na noite desta sexta-feira, no pavilhão principal da
Cidadela, com vitória diante da sua similar B por 39-30, em jogo de abertura do torneio internacional
Angola 40 anos.
 
 A prova, que visa saudar os 40 anos da independência nacional, a serem comemorados a 11 de
Novembro, serve de antecâmara para o pré-olímpico que o país irá acolher em Março.
 
 A equipa B teve um início avassalador, ao marcar dois golos seguidos, num jogo com uma dinâmica
bastante visível.
 
 Ao intervalo a partida registava uma vantagem de três golos para a equipa A (17-14).
 
 Na segunda parte, a equipa B voltou a mostrar alguma maior eficácia ofensiva, ao reduzir para 21-20,
dando sinal que tinha argumentos para discutir o resultado até ao fim.
 
 A maior distância no placar foi 35-28, onde a equipa de esperanças e com algum cansaço já visível
não conseguiu manter o ritmo de jogo protagonizado na primeira parte e no início da segunda.
 
 A prova faz disputar a segunda jornada sábado, com a equipa A a ter pela frente Portugal, enquanto
a B mede forças com o Brasil.
 
 28-02-2015 09:48Este sábado joga-se a segunda jornada, com a equipa A a ter pela frente Portugal,
enquanto a B mede forças com o Brasil.
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A11Rui Silva e Sporting de costas voltadas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-02-2015

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=69bbc258

 
03:52 . Record Por alexandre reis - Record É um desgosto para os adeptos do Sporting, mas não há
acordo entre Rui Silva e os leões. O Prémio Stromp Revelação em 2012, agora com 21 anos, foi
"encostado", jogando poucos minutos desde a Supertaça, pelo que irá rumar a outro clube, seja em
Portugal ou no estrangeiro, no final da temporada.Formado no Francisco de Holanda (agora Xico
Andebol), o vimaranense Rui Silva (vice-campeão europeu de juniores em 2010) é um caso ímpar no
andebol nacional. Com talento de sobra, foi cobiçado pelo Barcelona, então treinado pelo espanhol
Manolo Cadenas - agora técnico dos polacos do Wisla Plock, onde joga Tiago Rocha -, mas também
por outros clubes de topo mundial. No final da época transata, o Veszprem (Hungria), clube de eleição
na Liga dos Campeões, tentou pescá-lo, mas sem sucesso, devido à cláusula de rescisão.Agora que o
contrato vai expirar, Rui Silva está livre para optar, tendo um empresário espanhol a orientar a
carreira. Fontes próximas do central dizem que o Sporting não manifestou vontade, em tempo útil,
para manter o internacional em Alvalade. Quanto aos interlocutores dos leões, Rui Silva é acusado de
fraco rendimento, falta de motivação nos treinos e de nunca se ter disponibilizado para negociações de
extensão de contrato.Já para Rui Silva, a questão nem se prende com questões monetárias. Quer sair
do Sporting para ter mais oportunidades e evoluir na carreira.
 
 03:52 . Record
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A12Taça de Portugal Fidelidade Seniores Masculinos: atenções voltadas para Braga -
Atletismo Magazine Modalidades Amadoras
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-02-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=eedcb533

 
A receção do Liberty Seguros ABC/UMinho ao Águas Santas Milaneza constitui o maior ponto de
interesse dos jogos dos quartos-de-final da competição a realizar este sábado.
 
 A Taça de Portugal Fidelidade Seniores Masculinos caminha rapidamente para a sua reta final com a
realização, este sábado, de três dos quatro jogos dos quartos-de-final da competição.
 Recorde-se que, devido aos compromissos europeus do FC Porto, a partida que devia opôr os dragões
ao Maia ISMAI, foi adiada para o próximo dia 4 de Março, véspera da realização do sorteio, pelo que
na tarde de sábado apenas se realizam três jogos.
 De todos, o mais interessante promete ser aquele que coloca frente a frente o ABC/UMinho e o Águas
Santas Milaneza (17 h. - ANDEBOL|tv). Duas equipas - e dois treinadores - que se conhecem muito
bem, um duelo onde qualquer resultado pode acontecer, independentemente dos momentos de forma
de cada equipa e de sabar quem é o teórico favorito. Se assim não fosse, os bracarenses poderiam
entrar em campo com esse estatuto, o de favoritos. Na fase regular do campeonato, o ABC empatou
na Maia e venceu em Brgaa, na segunda volta. Mas, repete-se, em jogos entre estas duas formações
nnca se pode adiantar um favorito e, tratando-se de um jogo para a Taça de Portugal, muito maior
seria o risco. O jogo vai ser dirigido pela dupla de Aveiro, Mário Coutinho/Ramiro Silva.
 Nos outros dois jogos agendados para este sábado o risco de avançar com prognóstico, mpese o facto
de se tratar de Taça de Portugal, é muito menor.
 Em Santo Tirso, a partir das 16.30 horas e sob direção da dupla de Aveiro, Ruben Maia/André Nunes,
o Ginásio do Sul defronta o SL Benfica, partida onde os benfiquistas são claramente favoritos.
 Pelas 17 horas, no Pavilhão do Ginásio do Sul, o Sporting CP recebe a Académica de São mamede. O
grande prémio dos nortenhos foi terem chegado tão longe nesta competição mas, este sábado, a
missão parace demasiado pesada para o sonho prosseguir. Dirigo o jogo a dupla do Algarve, Gonçalo
Santos/Luís Cardoso.
 
 

Página 12



A13

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Preto e Branco

  Área: 25,00 x 19,39 cm²
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ABC/UMINHO
| Joana Russo Belo | 

Um mês de quartos-de-final. O
ABC/UMinho arranca, amanhã,
uma fase crucial da época com a
recepção ao Águas Santas, a
contar para os quartos-de-final
da Taça de Portugal. Segue-se o
Madeira SAD para o campeona-
to e os finlandeses do Käsipallo-
seura Riihimäen Cocks, na Taça
Challenge. 

“Agora estamos envolvidos
nos quartos-de-final em tudo.
Sábado temos um jogo muito
importante que é o passaporte
para a final-four da Taça de Por-
tugal e tivemos a felicidade no
sorteio de jogarmos aqui em ca-
sa, contra o Águas Santas, uma
excelente equipa. É a primeira
luta que vamos enfrentar e pro-
curar eliminar o Águas Santas
por forma a estarmos na final-
-four”, explicou Carlos Resende,
reforçando os objectivos bem
traçados para esta época. 

“A Taça é um objectivo claro.
Neste momento, estamos na po-
sição onde queríamos estar, a lu-
tar pela Taça de Portugal, cam-
peonato e Taça Challenge”,
frisou o treinador bracarense. 

Considerando o Águas Santas
“uma belíssima equipa”, Resen-
de está consciente das dificulda-
des: “é um adversário que costu-
ma colocar dificuldades a todos,
oxalá que nos coloquem dificul-
dades, mas que consigamos ga-

nhar. Não vai ser fácil, mas da
mesma forma que olhamos para
este jogo, o Águas Santas tam-
bém olha para nós com aspectos
positivos a apontar. Felizmente
temos uma qualidade que nos
permite dizer que, não vai ser fá-

cil, mas somos favoritos. E isso
é uma responsabilidade”. 

Depois, o foco da equipa será
nos “outros quartos-de-final,
contra o Madeira SAD”. “O pri-
meiro jogo é lá. Quer o segundo,
quer o terceiro não serão nas da-

tas previamente agendadas, por
força de estarmos também en-
volvidos nos quartos-de-final da
Taça Challenge, a outra luta a
seguir. Este mês é o mês dos
quartos-de-final”, rematou Car-
los Resende. 

“O mês dos quartos-de-final”
ABC/UMINHO RECEBE, AMANHÃ, o Águas Santas, para a Taça de Portugal, jogo que marca o início de um ciclo decisivo para a
equipa bracarense. Nas três frentes em que os academistas estão envolvidos, todos os duelos são relativos aos quartos-de-final. 

FLÁVIO FREITAS

Carlos Resende quer vencer o Águas Santas, amanhã, para chegar à final-four da Taça de Portugal

O sorteio da Taça
Challenge colocou os
finlandeses do Käsipallo-
seura Riihimäen Cocks no
caminho do ABC/UMinho,
mas Carlos Resende diz ser
ainda cedo para falar
desse jogo. “Se estivesse 
a falar da qualidade da
equipa finlandesa estava 
a mentir, porque vi muito
por alto e qualquer análise
é de espectador muito
distraído. Nestas coisas,
tentamos fechar etapas.
Quando chegar essa etapa
vamos dedicar-nos de
corpo e alma.”

+ taça 
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Trio do Alavarium 
convocado para
torneio em Angola

JOGADORASA Selecção Na-
cional sénior feminina, que in-
tegra Isabel Góis, Mariana Lo-
pes e Mónica Soares, atletas do
Alavarium, começa, esta tarde,
a participar no Torneio Inter-
nacional - Angola 40 anos,
prova onde vai defrontar, hoje,
o Brasil, selecção campeã do

Mundo, e as selecções “A”
(amanhã) e “B” (domingo) de
Angola. A competição decorre
em Luanda.

Sandra Fernandes, seleccio-
nadora nacional, convocou 16
jogadoras para a prova, entre
elas as três citadas jovens do
Alavarium, que ainda no úl-
timo domingo estiveram em
grande evidência na vitória
frente o Madeira SAD. |

Mariana Lopes voltou a ser chamada à Selecção 

ARQUIVO

Andebol
Seniores Femininos
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CLINIC NO ANDEBOL
Prossegue amanhã, na Escola Ho-
rácio Bento Gouveia (9/13 horas),
o XXV Clinic da AAM, com os 2.º,
3.º e 4.º módulos: “Prática Despor-
tiva, um Meio de Prevenção do
Bullying entre Jovens?”, “Nutrição
e Desporto” e “Noções Básicas de
Primeiros Socorros”.
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A17Torneio 4 Nações: Portugal, Espanha, França e Alemanha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-02-2015

Meio: Local.pt Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=463b2f67

 
Torneio 4 Nações: Portugal, Espanha, França e Alemanha PINHEL - Dando continuidade às parcerias
em curso, os Municípios de Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel e Mêda vão acolher o Torneio 4 Nações
de Andebol, nos dias 19, 20 e 21 de março. A competição é organizada com a colaboração da
Federação de Andebol de Portugal e da Associação de Andebol da Guarda e traz a estes concelhos
quatro seleções juniores femininas, a saber as seleções de Portugal, Espanha, França e Alemanha.
Calendário de jogos: 19 de março | Pavilhão dos Desportos de Figueira de Castelo Rodrigo 15.30h:
Portugal x França 21.00h: Espanha x Alemanha 20 de março | Multiusos de Pinhel 16.00h: Alemanha
x França 21.00h: Portugal x Espanha 21 de março | Pavilhão Municipal de Mêda 19.00h: França x
Espanha 21.00h: Portugal x Alemanha Organização: Federação de Andebol de Portugal Associação de
Andebol da Guarda Câmara Municipal de Figueira Castelo Rodrigo Câmara Municipal de Pinhel Câmara
Municipal de Mêda
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A18FC Porto: Mikal Kasal prevê dificuldades na Sérvia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-02-2015

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5260cbae

 
Kasal em ação contra o Sporting em jogo para o Andebol 1
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O FC Porto visita o Vojvodina no próximo domingo em jogo a contar para o Grupo C da Taça EHF. Os
"dragões" ainda não venceram esta época na prova, e depois das derrotas com o Füchse Berlin e o
Skjern a formação do FC Porto está obrigada a vencer em Novi Sad.
 
 Em declarações ao Porto Canal, Mikal Kasal, lateral-esquerdo checo do FC Porto, assumiu que os
"dragões" vão jogar com muitas cautelas defensivas.
 
 "Considero que é uma equipa mais fácil do que as outras duas com que jogamos e temos de ganhar,
porque perdemos os outros dois jogos, tal como eles. Eles não são tão rápidos, nem tão altos como
nós, têm um jogo mais lento e com remate de longe", afirmou Mikal Kasal ao Porto Canal.
 
 "O Vojvodina vai atacar, porque joga em casa e na Sérvia o público é muito agressivo. Vai ser um
jogo difícil, contra uma equipa que está numa boa liga, com uma dificuldade superior à portuguesa",
acrescentou o lateral checo do FC Porto sobre o jogo que está agendado para as 19h15 de domingo no
pavilhão Slana Bara, em Novi Sad, na Sérvia.
 
 27-02-2015 16:22"Dragões" jogam na Sérvia o jogo da 3ª jornada do Grupo C da Taça EHF.
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A19João Florêncio: "Ainda há muito por corrigir até ao pré-olímpico"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-02-2015

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=24ff12e4

 
Ao intervalo a partida registava uma vantagem de três golos para a equipa A (17-14).
 
 Por SAPO Desporto c/Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 O técnico da selecção nacional de andebol, João Florêncio, garantiu hoje, em Luanda, que ainda falta
muito por corrigir no conjunto angolano até a disputa do torneio pré-olimpico que o país acolhe no
mês de Março.
 
 Em declarações à imprensa no final da partida em que o combinado nacional venceu a equipa de
Esperanças por 39-30, na abertura do torneio internacional Angola 40 anos, afirmou que a equipa
jogou como era previsível para um início de quadrangular.
 
 "Fizemos um jogo com momentos bons e maus, onde o nosso adversário deu réplica, porque todas
eles jogam nas mesmas equipas, mas num determinado período tivemos que mudar a nossa forma de
jogar", disse.
 
 27-02-2015 19:08A selecção nacional A de andebol de Angola estreou-se esta sexta-feira, no
pavilhão principal da Cidadela, com uma vitória diante da sua similar B por 39-30, em jogo de
abertura do torneio internacional Angola 40 anos.
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2.ª Divisão – Zona Sul
Resultados
Almada AC-Boa Hora FC 18-27
Alto Moinho-AC Sismaria 26-23
Benavente-CDE Camões 22-26
Marienses-Sportivo Loures 30-18
Samora Correia-Ílhavo AC 27-27
Torrense-Vela Tavira 24-22
Marienses-V. Setúbal 22-22

Classificação
P J V E D G

Boa Hora FC 53 19 17 0 2 534-385
Benfica B 50 19 15 1 3 491-384
Marienses 48 19 14 1 4 522-459
CDE Camões 46 19 12 3 4 479-436
AC Sismaria 44 19 12 1 6 509-447
Benavente 41 19 10 2 7 497-483
V. Setúbal 36 19 8 1 10 485-491
Torrense 35 19 7 2 10 431-464
Ílhavo AC 35 19 6 4 9 468-491
Alto Moinho 33 19 6 2 11 467-501
Sportivo Loures 33 19 6 2 11 431-482
Almada AC 31 19 5 2 12 449-504
Samora Correia 24 19 2 1 16 383-526
Vela Tavira 23 19 1 2 16 400-493

Próxima jornada 28 de Fevereiro
AC Sismaria-Torrense, Alto Moinho-Marienses, Ben-
fica B-Benavente, Boa Hora FC-V. Setúbal, CDE Ca-
mões-Sportivo Loures, Ílhavo AC-Almada AC, Vela
Tavira-Samora Correia

1.ª Divisão feminina
Resultados
Alavarium-Sports Madeira 35-29
Alpendorada-Colégio Gaia 21-30
CA Leça-Madeira SAD 15-38
JAC Alcanena-Col. João Barros 23-21
Juve Lis-Maiastars 20-20
Juve Mar-Passos Manuel 27-24
Alavarium-Madeira SAD 26-23
CA Leça-Sports Madeira 17-22

Classificação
P J V E D G

Alavarium 49 18 15 1 2 516-407
Madeira SAD 48 18 15 0 3 499-365
Col. João Barros 48 18 15 0 3 459-377
JAC Alcanena 44 18 13 0 5 528-446
Colégio Gaia 38 17 10 1 6 441-414
Maiastars 36 18 8 2 8 406-383
Sports Madeira 35 18 8 1 9 478-470
Juve Lis 31 17 6 2 9 387-431
Alpendorada 28 18 4 2 12 429-512
CA Leça 26 18 4 0 14 391-501
Juve Mar 23 18 2 1 15 363-476
Passos Manuel 22 18 2 0 16 419-534

Próxima jornada 7 de Março
Colégio Gaia-Juve Mar, JAC Alcanena-CA Leça, Ma-
deira SAD-Juve Lis, Maiastars-Col. João Barros, Pas-
sos Manuel-Alavarium, Sports Madeira-Alpendorada
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Sismaria prepara
participação 
em torneio 
na Dinamarca

� O clube da Estação tem uma lon-
ga tradição na participação em
grandes torneios internacionais de
andebol. Se olharmos para o plan-
tel sénior, por exemplo, raro é o
atleta que, enquanto membro dos
escalões de formação, não passou
por estas competições. O Atlético
Clube da Sismaria esteve várias
vezes presente na Catalunha e
em Itália, mas nas derradeiras
temporadas a crise que abalou a
economia do País também afastou
os jovens andebolistas de expe-
riências fora nas nossas fronteiras.
Por ser algo que os responsáveis
por aquele emblema consideram
fundamental para a evolução pes-
soal e desportiva dos atletas, em
2015 lá vão todos rumar à Dina-
marca, onde irão participar na
segunda edição do Generation
Handball. O torneio realiza-se de
4 a 8 de Agosto, na cidade de Vi-
borg, e é destinado a atletas dos 11
aos 23 anos. A Sismaria tem já ins-
critas equipas de sub-14, sub-16 e
sub-19, sendo, para já, o único
emblema português garantido no
evento. 

O Generation Handball é um
torneio disputado num espaço
fechado, mas no centro da cidade
de Viborg. Dez dos campos são ao
ar livre e cinco são cobertos. Há
ainda dois campos de andebol
de praia, restaurantes, lojas, dis-
coteca e várias áreas de entrete-
nimento. E o que os miúdos estão
dispostos a fazer para marcarem
presença nesta competição? Li-
teralmente tudo. Implantaram a
'Missão Viborg' e estão prontos
para lavar carros, fazer rifas ou al-
moços. Também já foi elaborado
merchandising relativo ao even-
to e, claro, além do 'paitrocínio',
os atletas esperam conseguir o
apoio de algumas empresas da re-
gião.
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João Jerónimo é jogador de andebol e basquetebol adaptados 

Atleta já encomendou cadeira de rodas de 3.750 euros

Anónimo dá 2 mil euros
e realiza sonho de João

Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

� Em Fevereiro de 2014, o JORNAL
DE LEIRIA divulgou a iniciativa de
João Jerónimo para conseguir an-
gariar fundos para uma cadeira de
rodas nova, que lhe permitiria
tornar mais ágil a evolução que
pretende nas modalidades que
pratica: o andebol e o basquetebol
adaptados. Hoje, passado preci-
samente um ano, podemos dar à
história um final feliz. Porque ain-
da há pessoas verdadeiramente al-
truístas.

Era um ilustre andebolista dos
juvenis do Atlético Clube da Sis-
maria. João Jerónimo tinha 15
anos quando, durante as férias
de Verão, um acidente com uma
empilhadora obrigou à amputação
total da perna direita. Com a tra-
gédia gorou-se a possibilidade de
continuar a fazer aquilo que mais
gostava: jogar andebol. Nove anos
depois, deu-se o regresso à mo-
dalidade. Numa cadeira de rodas,
é certo, mas o entusiasmo, a pai-
xão e a emoção permanecem in-
tactas.

João alinha nas equipas da de-
legação de Leiria da Associação
Portuguesa de Deficientes, onde
joga com uma velhinha cadeira
emprestada, com mais de uma
década. E porque acreditava ter ta-
lento para chegar bem longe no
desporto, mas não tinha 3.750 eu-
ros para despender numa cadeira
de rodas própria para as modali-
dades que abraçou, lançou no Fa-
cebook o grupo Apoia João Jeró-

RICARDO GRAÇA

vativo de uma transferência de...
dois mil euros.“Liguei de imedia-
to à pessoa para dizer que se de-
veria ter enganado. Ele disse que
não e que esperava que eu conse-
guisse alcançar todos os meus so-
nhos.” 

Da cadeira "pesada", "lenta" e
sem estar adaptada às especifici-
dades do corpo, João Jerónimo vai
passar a uma outra "mais rápida,
mais leve e mais forte". Dentro de
três semanas o bólide chegará às
mãos do atleta. "Ainda hoje estou
a tentar encontrar as melhores pa-
lavras para poder agradecer o que
fez por mim. Sinto-me nas nu-
vens. Gostaria de agradecer pes-
soalmente a cada um que contri-
buiu e vou tentar fazê-lo, mas a
melhor forma será mostrar resul-
tados e ir partilhando com todos o
que vai acontecendo.”

João não se satisfaz com a me-
diania e quer voar alto. “É como
umas chuteiras novas para um
jogador de futebol, só que muito
mais cara. É muito importante”,
diz. “Com uma melhor cadeira,
adaptada ao meu corpo, a evolu-
ção será muito melhor. Sei que te-
nho um grande trabalho pela fren-
te, mas amo estas modalidades."

Agora, é hora de treinar. “Que-
ro continuar a trabalhar em con-
junto com a minha equipa para
conseguirmos títulos. Vou dar
tudo para ir as selecções nacionais.
Sei que não será fácil, mas im-
possível também nao é. Se já con-
segui concretizar um sonho, irei
fazer de tudo para concretizar
este também.”

3758 
euros foi o valor que João
Jerónimo angariou com a
campanha Apoia João Jerónimo
a cumprir um sonho desportivo

O número

nimo a cumprir um sonho despor-
tivo.

A recolha de fundos iniciou a
todo o vapor, mas nos últimos
meses pouco ou nada evoluiu. Es-
tagnou pelos 1.800 euros, até que
nos últimos dias um ilustre cida-
dão que se abrigou no anonimato
ligou ao atleta. “A pessoa não fa-
lou em valores. Disse apenas que
ia fazer uma transferência para me
ajudar e depois mandava o com-
provativo.” “Não é possível, en-
ganou-se”, foi a reacção do atleta
de 26 anos quando viu o compro- Página 22
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Andebol: Cister abre fase 
final em juvenis masculinos

a equipa de juvenis masculinos do Cister 
sa estreia-se em casa no próximo sábado (15 
horas), diante do são Bernardo, na fase de 
manutenção na 1.ª divisão nacional. a equipa 
de Rui Medeiros entra em prova com 16 pontos, 
metade da pontuação averbada na 1.ª fase, 
período durante o qual somou seis vitórias e 
um empate em 18 jornadas.
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 Os nossos craques infantis Cister SA 2014/15

O Cister Sport 
de Alcobaça 
tem mantido 
viva a prática 
do andebol 
na cidade 
e na região. 
Esta é a equi-
pa de infantis 
masculinos 
do clube
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