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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL
• Treino do Marítimo, às 10h00
no Estádio dos Barreiros.
• Treino do Nacional, às 16h30
no Estádio da Madeira.
• 1.ª "mão" dos quartos-de-final
da Liga dos Campeões: Real Ma-
drid (Esp)-Tottenham (Ing),
19h45. Inter de Milão (Ita)-
Schalke 04 (Ale), 19h45.
• Laura Luís (Marítimo) integra
Selecção Nacional Sub-19 que
vai disputar a qualificação ao Eu-
ropeu da categoria, na Croácia,
até amanhã.
• 10.º Treino da Selecção da Ma-
deira de sub-14, 19h30, ex-
Liceu.
• Treino da Selecção da Madeira
de Sub-18, 19h, ex-Liceu.
• Treino da Escola Garras de
Guarda-Redes Jovem do CS Ma-
rítimo, 18h30/20h, Complexo dos
"verde-rubros", em Santo Antó-
nio.
ANDEBOL
• Plantel do Marítimo visita cole-
gio da colectividade, em Santo
António, às 16h00.
ANDEBOL
• Treino da Selecção Feminina
da Madeira que vai participar nos
Jogos das Ilhas, 19h/20h30, Pav.
Salesianos.
FUTSAL INATEL
• CP C.ª de Lobos-CP Quinta
Grande, 22h, Pav. C.ª de Lobos.
CP I.C. Maria/Aspress/7 Mares-
CP S. Roque, 21h30, Pav. Traba-
lhadores. CP São Martinho-CP
Machico/Graça, 20h30, Pav. Tra-
balhadores.
JUDO
• A Associação organiza o Está-
gio de Páscoa, par Juvenis I e II e
Cadetes, até segunda-feira.
BASQUETEBOL
• Projecto ABM na Escola B1/PE
de Machico, Mini-8 e Mini-10.
• Torneio Escolar ABM na Escola
B1/PE da Ladeira e Lamaceiros,
Mini-8 e Mini-10.
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José Carlos Silva

� Organizados pela autarquia de
Cantanhede em parceria com a
Sociedade Columbófila Canta-
nhedense e com os estabeleci-
mentos de ensino do concelho, os
XII Jogos Inter-escolas vão decor-
rer de hoje até à próxima sexta-
-feira. Participam na edição deste
ano cerca de 1300 alunos, em
representação da Escola Secun-
dária de Cantanhede, Escola Téc-
nico Profissional de Cantanhede,
Centro de Estudos Educativos de
Ançã, e dos agrupamentos de
escolas Marquês de Marialva,
Finisterra e Gândara Mar.

A iniciativa inclui torneios de
badminton, basquetebol, volei-
bol, andebol e duatlo/triatlo, que
decorrerão nos estabelecimentos
de ensino, em outros recintos
desportivos do concelho e no
parque urbano da cidade, encer-
rando, sexta-feira, no pavilhão do
Marialvas com um sarau cultu-
ral em torno do tema “Desafios:
Eu, a escola e os outros”. 

A coordenação das actividades
estará a cargo dos técnicos das
divisões de Educação, Cultura e
Desporto e Tempos Livres da
Câmara Municipal, enquanto a
preparação das equipas e a moni-
torização da sua participação nas
provas e torneios é da responsabi-
lidade de mais de 125 professores.

Hoje, os Jogos Inter-escolas
começam no Centro de Estudos
Educativos de Ançã, com tornei-
os de voleibol, nos quais partici-
pam 260 alunos organizados em
várias equipas.

Amanhã, a segunda jornada
tem agendado os jogos de bas-
quetebol que irão decorrer na EB
23 Carlos Oliveira, em Febres,
entre formações que, no total,
perfazem 228 inscritos.

Na quarta-feira, será a vez das
escolas de Cantanhede recebe-
rem os alunos do concelho para
as modalidades de andebol e
duatlo/triatlo, nas quais estarão
envolvidos 271 alunos também
integrados em diversas equipas.
A realização das provas de ande-
bol vão decorrer na EB2,3 Mar-
quês de Marialva e as de duat-
lo/triatlo no parque urbano da

Quinta de S. Mateus, organiza-
das pela Escola Secundária de
Cantanhede.

A vertente desportiva dos Jo-
gos Inter-escolas termina sexta-
feira, com a realização das provas
de badminton na EB 2,3 João Gar-
cia Bacelar, estando prevista a
presença de mais de 145 jovens.

À semelhança das edições
anteriores, o encerramento deste
grande intercâmbio entre os alu-
nos das escolas do concelho cul-
minará com um sarau cultural, a
realizar no pavilhão Marialvas,
junto ao parque urbano da Quin-
ta de S. Mateus, a partir das
20h30, no âmbito do qual grupos
de estudantes dos estabelecimen-
tos de ensino intervenientes vão
exibir apresentações nos domí-
nios do teatro, música e dança.
Pretende-se, desta forma, dar a

conhecer o trabalho realizado
por estes jovens alunos. 

O projecto Jogos Inter-escolas
inscreve-se na estratégia global
que a autarquia de Cantanhede
tem vindo a seguir nos domínios
do desporto e da educação, que
contempla, entre outros aspectos,
o fomento da cultura e da prática
desportiva nas escolas, instru-
mentos considerados de grande
relevo e utilidade no combate ao
insucesso escolar e de melhoria
da qualidade do ensino e da
aprendizagem, promovendo si-
multaneamente a adopção de
estilos de vida saudáveis. Por
outro lado visam também a dina-
mização do parque urbano da
Quinta de S. Mateus, interven-
cionado no âmbito da candidatu-
ra Regeneração Urbana, Progra-
ma Mais Centro, do QREN. l

Jogos Inter-escolas vão
envolver 1300 alunos
Jogos arrancam hoje no Centro Educativo de Ançã, às 9h45. 
O início do evento é assinalado com um desfile das equipas

JOGOS Inter-escolas arrancam amanhã no Centro de Estudos Educativos de Ançã
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Jornal da Madeira   Tiragem: 6500
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  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Preto e Branco

  Área: 22,65 x 8,69 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34843056 04-04-2011

AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL
• 25.ª Jornada da Liga ZON Sagres:
NACIONAL-Paços de Ferreira, 20h15,
Estádio da Madeira, na Choupana
(SportTV1), com arbitragem de Jorge
Ferreira (Braga).
• O canal televisivo “EUROSPORT”
transmite uma reportagem/documentá-
rio sobre as origens/raízes CRISTIANO
RONALDO na Madeira.
• Treino da Selecção da Madeira de
Sub-18, 19h, ex-Liceu.
• Laura Luís (Marítimo) integra Selec-
ção Nacional Sub-19 que vai disputar a
qualificação ao Europeu da categoria,

na Croácia, até quarta-feira.
• O Club Sport Marítimo, com os atletas
Briguel e Luciano Amaral, visita, às
15h30, a Creche “Quintinha dos Jano-
tas II”, em Santa Cruz.
BILHAR
• Assembleia-Geral e Eleição dos Cor-
pos Sociais da Associação Madeirense
de Bilhar, 16h, na sede, no Caniço. Re-
sultados das eleições, após as 20h.
AUTOMOBILISMO
• Inscrições para o Rali Município de
São Vicente/No Coração da Laurissilva,
até hoje - último dia.
VOLEIBOL

• Treino da Selecção Regional Mascu-
lina, em Machico.
• Treino da Selecção Regional Femi-
nina, 19h/20h30, Pav. "Levada".
FUTSAL INATEL
• Jogos da 2.ª fase: AD Caramanchão-
Irmãs Hospitaleiras/Caramanchão,
20h30, Pav. Caniçal. CP Caniçal-CP Ga-
rachico, 20h30, Pav. Trabalhadores. CP
Caniço-CP C.ª Lobos/FZM, 21h30, Pav.
Trabalhadores.
ANDEBOL
• Camp. Madeira Iniciados Masc.: Ca-
macha-Bartolomeu Perestrelo, 19h30,
Pav. da Camacha.
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EDV Semanário   Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 20,31 x 30,54 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34850036 02-04-2011

calendário desportivo

andebol

CAMPEONATO NACIONAL III DIVISÃO 
- SENIORES/MASCULINOS (P0-02)

Fase Apuramento - Zona Norte 
- 1ª jornada (hoje, 21h): CD Fei-
rense (4º, 17pts)-FC Gaia (5º, 17).

CAMPEONATO NACIONAL DE INICIA-
DOS - 2ª FASE - GRUPO B

Zona 1 - 6ª jornada (4 abril, 
19h45): Espinho (4º, 30pts)-Fei-
rense (2º, 39). Zona 2 - 6ª jornada 
(hoje, 12h45): S. Paio de Oleiros 
(9º, 21)-Batalha AC (4º, 32).

basquetebol

VIII CAMPEONATO NACIONAL CNB1
Fase Zonal - Norte - 21ª jor-

nada (hoje, 17h): Oliveirense 
(1º, 38pts)-ACR Vale de Cambra 
(4º, 32); Infante Montemor (6º, 
31)-Sanjoanense (8º, 29).

XV CAMPEONATO NACIONAL SUB 
18

Fase Zonal - Zona Norte - 9ª 
jornada (hoje, 21h30): Brandoen-
se (7º, 8pts)-FC Porto (3º, 13).

futebol

LIGA ORANGINA
23ª jornada (amanhã): Olivei-

rense (1º, 39pts)-Feirense (3º, 36), 
(11h15, Sport Tv); Fátima (16º, 
19)-Arouca (4º, 33), (16h).

CAMPEONATO NACIONAL DA II DI-
VISÃO

Zona Centro - 26ª jornada 
(amanhã, 16h00): Espinho (7º, 
38)-FC Cesarense (14º, 26).

CAMPEONATO NACIONAL DA III DI-
VISÃO

Série C - Fase de Subida - 2ª 
jornada (amanhã, 16h00): S. João 
de Ver (1º, 26pts)-Cinfães (2º, 25); 
Bustelo (5º, 15)-Avanca (4º, 17). 
Fase de Manutenção - 2ª jornada 
(amanhã, 15h00): Sampedrense 
(1º, 15)-Lourosa (3º, 13); Fiães (4º, 
12)-Aguiar da Beira (2º, 14).

JUNIORES A
I Divisão Nacional - 2ª Fase 

Manutenção - Série B - 6ª Jorna-
da (hoje, 16h00): Freamunde (4º, 
18pts)-Feirense (2º, 21).

II Divisão Nacional 2ª fase - 4ª 
jornada - Zona 1 (hoje, 16h00): 
Sanjoanense (1º, 6)-Oliveirense 

(2º, 6).

JUNIORES C
I Divisão - 2ª Fase - Zona A - 5ª 

jornada (amanhã, 11h00): Maríti-
mo (4º, 1pt)-Oliveirense (3º, 1).

FUTEBOL FEMININO
Campeonato de Promoção - 2ª 

Fase - 5ª jornada (amanhã, 16h00): 
Esc. Fut. Setúbal (2º, 6pts)-Feiren-
se (3º, 4).

Taça de Promoção - Série B - 
3ª jornada (amanhã): Mealhada 
(3º, 3pts)-FC Cesarense (1º, 6), 
(14h00); Milheiroense (2º, 6)-Cor-
tegaça (4º, 3), (16h00).

DISTRITAIS (SENIORES)
I Divisão - 27ª jornada (ama-

nhã, 16h00): Cucujães (13º, 
33pts)-Fermentelos (15º, 23); San-
joanense (1º, 55)-U. Lamas (11º, 
35); Milheiroense (8º, 40)-Paços 
de Brandão (7º, 40); Valecambren-
se (3º, 52)-São Roque (12º, 34); 
Ovarense (17º, 18)-Carregosense 
(5º, 46).

II Divisão - 27ª jornada - Série 
A (amanhã, 16h00): Lobão (12º, 
32pts)-Alvarenga (15º, 21); Mos-
teirô FC (18º, 6)-Rio Meão (1º, 62); 

futsal

CAMPEONATO NACIONAL DA II DI-
VISÃO

Série A - 20ª jornada, (hoje, 
17h): Boavista (6º, 30pts)-Lamas 
Futsal (10º, 19).

CAMPEONATO NACIONAL DA III DI-
VISÃO

Série B - 20ª jornada (amanhã): 
Tabuaço (4º, 37pts)-ACR Vale 
de Cambra (2º, 44), (18h); Futsal 
Azeméis (7º, 30)-Ossela (8º, 28), 
(18h00).

I DIVISÃO DISTRITAL
23ª Jornada: S. João de Ver 

hóquei em campo

CAMPEONATO NACIONAL DE SENIO-
RES MASCULINOS

14ª jornada (amanhã, 14h45): 
Sport Cp (8º, 13pts)-União de La-
mas (1º, 47).

hóquei em patins

NACIONAL DA I DIVISÃO
24ª jornada (hoje, 18h00): Por-

to Santo (9º, 27pts)-Oliveirense 
(3º, 57); Cambra (15º, 17)-Valon-
go (7º, 30).

NACIONAL DA II DIVISÃO
23ª jornada (hoje): Sanjoanen-

se (4º, 38pts)-Carvalhos (5º, 36), 
(18h); Seixas (11º, 27)-EL Aze-
méis (9º, 31), (21h); CA Feira (8º, 
31)-Marítimo (7º, 32), (17h).

NACIONAL DA III DIVISÂO
20ª jornada (hoje, 18h00): 

Cucujães (5º, 28)-Fão (7º, 24).

NACIONAL FEMININO
5ª jornada (hoje, 17h00): Boli-

queime (1º, 13)-Sanjoanense (6º, 
6).

Caldas S. Jorge (14º, 25)-Canedo 
(3º, 60); A. Visconde (7º, 42)-Ma-
cieirense (2º, 61); Sanguêdo (5º, 
47)-Romariz (11º, 33); R. Noguei-
rense (6º, 42)-Macieira de Cambra 
(16º, 12); Mansores (4º, 47)-Cor-
tegaça (6º, 42); São Martinho (13º, 
28)-ACRD Mosteirô (10º, 39). 
Série B (amanhã, 16h00): ADRC 
Palmaz (17º, 11)-Gafanha Áquem 
(13º, 26); Rocas do Vouga (12º, 
29)-Pinheirense (8º, 34).

(7º, 37pts)-Urrô (14º, 16), (hoje, 
17h30); CFCP Lourosa (1º, 55)-
FCC Lourosa (4º, 45), (hoje, 
21h30); Fundo de Vila (8º, 
37)-Barrô (6º, 42), (hoje, 17h00); 
Bairros (10º, 29)-Ac. Feira (5º, 42), 
(hoje, 17h); Saavedra Guedes (9º, 
32)-Dínamo Sanjoanense (15º, 
11), (amanhã, 18h00); Silvalde 
(12º, 21)-Juventude de Fiães (3º, 
46), (hoje, 21h00); Ac. Cambra 
(11º, 25)-ARCA (13º, 17), (hoje, 
18h). 

II DIVISÃO DISTRITAL
23ª jornada (hoje): Ac. Arou-

ca (7º, 35pts)-Beira Ria (9º, 30), 
(19h00); Branca Activa (13º, 20)-
CIC Lobão (3º, 42), (18h45); IS-
PAB (4º, 41)-Angeja (11º, 24), 
(18h00); Atómicos (2º, 48)-Aza-
gães (5º, 40), (18h30).

CAMPEONATO DISTRITAL FEMININO
29ª jornada (hoje, 21h00): Villa 

Cesari (4º, 62pts)-S. Pedro Caste-
lões (10º, 27); Vilamaiorense (2º, 
65)-AMUPB (11º, 20); L. Lourosa 
(7º, 44)-Veiros (5º, 53); PARC (9º, 
29)-Saavedra Guedes (8º, 41); S. 
João de Ver (15º, 3)-Santo André 
(14º, 9); Atómicos (12º, 19)-Osse-
la (3º, 64); ADREP (13º, 14)-Gião 
(6º, 52).
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Os quase centenários Cai-
xeiros, o clube mais antigo
de Santarém, estão a dar
mostras de grande vitalida-
de.

Depois do andebol e do
futebol de onze, o clube re-
tomou a sua secção históri-
ca de Ténis de Mesa e de
Futsal.

Apesar deste investimen-
to, a direcção do clube pro-
jecta ainda a abertura de
mais secções desportivas,
valorizando, por um lado o
seu campo de oferta e por
outro estabilizando finan-
ceiramente as contas.

Apesar da crise, os Cai-
xeiros rejeitam PEC’s e se-
guem mesmo a senda de in-
vestimentos e vitórias: no
último fim-de-semana os
Minis Mistos do Andebol

Caixeiros investem contra a crise

deslocarem-se a Salvaterra
para ganhar por 20-18, ci-
mentando assim um dos lu-
gares da frente da classifi-
cação do Campeonato Re-
gional.

Já os Juvenis Masculinos,
que receberam o Samora,
facilitaram a vida ao adver-
sário e perderam por 42-27,
mas o clube de Santarém
promete redimir-se do des-

lize já no próximo fim-de-
semana, em Sines, seguran-
do os lugares da frente.

Na Secção de Ténis de
Mesa, joga-se a prepara-
ção de uma jornada de
confraternização, para 25
de Junho, na sede do clu-
be.

Presença confirmada é a da
equipa que defrontou o M
Rasei, da Suíça, na competi-
ção europeia denominada
Taça das Cidades com Feira,
realizada em 9/9/1980, no
Ginásio do Seminário.

O Futebol está a trabalhar
nos bastidores, com o plan-
tel a começar a ficar deli-
neado. A direcção promete
que a próxima época será “a
da afirmação deste clube no
panorama futebolístico re-
gional”.

Empregados do Comércio estão a dinamizar o clube
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ANDEBOL |

Domingo passado realizou-se
mais um jogo referente á taça de
Leiria, com a equipa do SCC a rece-
ber a sua congénere de Alcobaça,
jogo este apitado por dois vizinhos
de Alcobaça, a dupla da Nazaré que
não se percebendo como, tem api-
tado os últimos jogos da nossa equi-
pa na cidade das Caldas, fazendo
parecer que não existem mais du-
plas no distrito, o que é mentira!

O jogo começou mal para os cal-
denses, que deram logo cedo uma
vantagem de cinco golos ao adver-
sário, fruto da má finalização, mais
uma vez. Mas aos poucos os calden-
ses foram melhorando esse aspecto
e reduzindo a vantagem do adversá-
rio, que chegou ao intervalo ainda
em vantagem por três golos.

TAÇA DE LEIRIA JUVENIS MASCULINOS

Arbitragem vergonhosa decidiu o jogo
SC CALDAS 17

Ruben Lopes, Henrique Ventura “cap”,
Pedro Cenicante, Miguel Schon, Diogo
Pedro, Hugo Correia, João Silva, Rodrigo
Ferreira, João Silva, Ricardo Clérigo, João
Gaspar.
Técnico: Henrique Inglês

CISTER SA 18

 O Cister a poucos segundos do fim passou para a frente e O Cister a poucos segundos do fim passou para a frente e O Cister a poucos segundos do fim passou para a frente e O Cister a poucos segundos do fim passou para a frente e O Cister a poucos segundos do fim passou para a frente e
ganhou o jogo por um gologanhou o jogo por um gologanhou o jogo por um gologanhou o jogo por um gologanhou o jogo por um golo

Para a segunda parte os nossos
jovens entraram determinados em
virar o jogo, e mostrando uma enor-
me entreajuda e garra de campeões
conseguiram cedo passar para a
frente no marcador, dando mesmo a
ver ao seu adversário que este pou-
cas hipóteses teria de vencer o jogo,
foi aí que surgiram os dois suspeitos

do costume, que até esse momento
já iam cometendo alguns erros em
prejuízo do SC Caldas, e consegui-
ram piorar ainda, onde deliberada-
mente limitaram todas as acções
tanto defensivas como ofensivas,
excluindo jogadores caldenses, e
marcando depois no ataque faltas
atacantes inexistentes, e assim con-

seguiu a equipa da Cister a poucos
segundos do fim passar para a fren-
te e ganhar o jogo por um golo.

No final do jogo o técnico Henri-
que Inglês desabafou: “Isto que se“Isto que se“Isto que se“Isto que se“Isto que se
tem passado é uma vergonha, comtem passado é uma vergonha, comtem passado é uma vergonha, comtem passado é uma vergonha, comtem passado é uma vergonha, com
estes árbitros, um deles ex. jogadorestes árbitros, um deles ex. jogadorestes árbitros, um deles ex. jogadorestes árbitros, um deles ex. jogadorestes árbitros, um deles ex. jogador
do Dom Fuas que na época passadado Dom Fuas que na época passadado Dom Fuas que na época passadado Dom Fuas que na época passadado Dom Fuas que na época passada
perdeu a final da taça contra a nos-perdeu a final da taça contra a nos-perdeu a final da taça contra a nos-perdeu a final da taça contra a nos-perdeu a final da taça contra a nos-
sa equipa, parece-me que anda comsa equipa, parece-me que anda comsa equipa, parece-me que anda comsa equipa, parece-me que anda comsa equipa, parece-me que anda com
azia, esta dupla foi claramente aazia, esta dupla foi claramente aazia, esta dupla foi claramente aazia, esta dupla foi claramente aazia, esta dupla foi claramente a
protagonista maior do jogo, onde oprotagonista maior do jogo, onde oprotagonista maior do jogo, onde oprotagonista maior do jogo, onde oprotagonista maior do jogo, onde o
andebol ficou para trás, eu ainda meandebol ficou para trás, eu ainda meandebol ficou para trás, eu ainda meandebol ficou para trás, eu ainda meandebol ficou para trás, eu ainda me
pergunto o porquê da associaçãopergunto o porquê da associaçãopergunto o porquê da associaçãopergunto o porquê da associaçãopergunto o porquê da associação
enviar estes árbitros! Se pensar bemenviar estes árbitros! Se pensar bemenviar estes árbitros! Se pensar bemenviar estes árbitros! Se pensar bemenviar estes árbitros! Se pensar bem
nem me preciso perguntar, perce-nem me preciso perguntar, perce-nem me preciso perguntar, perce-nem me preciso perguntar, perce-nem me preciso perguntar, perce-
be-se a intenção da associação,be-se a intenção da associação,be-se a intenção da associação,be-se a intenção da associação,be-se a intenção da associação,
quer acabar cedo com as hipótesesquer acabar cedo com as hipótesesquer acabar cedo com as hipótesesquer acabar cedo com as hipótesesquer acabar cedo com as hipóteses
de revalidarmos o titulo conquista-de revalidarmos o titulo conquista-de revalidarmos o titulo conquista-de revalidarmos o titulo conquista-de revalidarmos o titulo conquista-
do a época passada, que foi umado a época passada, que foi umado a época passada, que foi umado a época passada, que foi umado a época passada, que foi uma
“facada” no andebol Leiriense, uma“facada” no andebol Leiriense, uma“facada” no andebol Leiriense, uma“facada” no andebol Leiriense, uma“facada” no andebol Leiriense, uma
equipa das Caldas ganhar algo! De-equipa das Caldas ganhar algo! De-equipa das Caldas ganhar algo! De-equipa das Caldas ganhar algo! De-equipa das Caldas ganhar algo! De-
pois é normal que os adeptos, sim-pois é normal que os adeptos, sim-pois é normal que os adeptos, sim-pois é normal que os adeptos, sim-pois é normal que os adeptos, sim-
patizantes, pais que vão ver os jo-patizantes, pais que vão ver os jo-patizantes, pais que vão ver os jo-patizantes, pais que vão ver os jo-patizantes, pais que vão ver os jo-
gos fiquem indignados, e com von-gos fiquem indignados, e com von-gos fiquem indignados, e com von-gos fiquem indignados, e com von-gos fiquem indignados, e com von-
tade de algo mais em relação a estatade de algo mais em relação a estatade de algo mais em relação a estatade de algo mais em relação a estatade de algo mais em relação a esta
dupla. Estas duas figurinhas que atédupla. Estas duas figurinhas que atédupla. Estas duas figurinhas que atédupla. Estas duas figurinhas que atédupla. Estas duas figurinhas que até
sabem apitar, aqui em Caldas pare-sabem apitar, aqui em Caldas pare-sabem apitar, aqui em Caldas pare-sabem apitar, aqui em Caldas pare-sabem apitar, aqui em Caldas pare-
ce que se esquecem! Vamos conti-ce que se esquecem! Vamos conti-ce que se esquecem! Vamos conti-ce que se esquecem! Vamos conti-ce que se esquecem! Vamos conti-
nuar a lutar contra tudo e contranuar a lutar contra tudo e contranuar a lutar contra tudo e contranuar a lutar contra tudo e contranuar a lutar contra tudo e contra
todos!”todos!”todos!”todos!”todos!”
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ANDEBOL

Selecção feminina garantiu
em Alcanena apuramento
para campeonato da Europa

Portugal e Rússia são as
duas selecções do grupo 7
que vão estar na fase final
do Campeonato da Europa
de Sub-17 femininos, que
se realiza na República Che-
ca, de 23 de Junho a 3 de
Julho. Com duas vitórias e
uma derrota, a selecção na-
cional conseguiu o objectivo
no último jogo, com uma vi-
tória difícil frente à sua
congénere do Montenegro.
Num jogo de nervos, em que
a vitória foi arrancada a fer-
ros (31-29), a partida estave
empata da a oito minutos
do fim. Seguiram-se minutos
de nervos, com a vitória a
poder pertencer a qualquer
das duas selecções. A trinta
segundos do fim Portugal
marcou o golo que carim-
bou o passaporte das junio-
res B femininas para a

República Checa e já muito
perto do fim, as nacionais
ainda marcaram mais um golo
estabelecendo uma diferença
de dois golos

No sábado as lusas tinham
perdido com a Rússia, por 23-
34, frente a uma equipa até
então desconhecida mas igual-
mente temida pelo valor
anunciado. No jogo inicial,
que tinha decorrido na sex-
ta-feira, a selecção portuguesa
tinha vencido a Macedónia
naquele que seria o jogo mais
fácil, com um expressivo 19-
37. No primeiro jogo fizeram
parte da equipa inicial qua-
tro atletas do Juventude
Amizade e Convívio de Al-
canena, tendo sido Neuza
Valente (JAC) a primeira
atleta a facturar no torneio.
A atleta acabaria por ter a
infelicidade de se lesionar no

no torneio, suspeitando-se
de uma ruptura no menisco.
A atleta de Alcanena tinha
marcada uma ressonância
magnética para despistar a
lesão.

O ambiente vivido em tor-
no dos jogos da selecção foi
excepcional, com o público
a mostrar-se incansável no
apoio não só às internacio-
nais da casa, que mereceram
(como seria de esperar), um
carinho especial. Filomena
Santos, seleccionadora, re-
conheceu no final do apu-
ramento algumas dificulda-
des: “Foi uma vitória sofrida
mas assim sabe melhor. Es-
tivemos nervosas, mas este
tipo de jogos é bom para as
jogadores crescerem. Agora
é trabalhar muito bem para
fazer um bom campeonato
na fase final”.

Selecção nacional foi demolidadora no primeiro jogo do torneio
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Torres Novas: Zona Alta ocupa
férias com actividades

O Centro de Ocupação Juvenil (COJ) do Centro de Bem
Estar Social da Zona Alta organiza, de 11 a 21 de Abril,
uma série de actividades lúdicas e formativas no âmbito
da ocupação dos tempos livres dos jovens entre os 10 e os
18 anos. Estão previstos workshops de bateria, piscinas,
basquebol, futsal, andebol, ténis, visitas as Carsoscópio,
kart, passeios à Serra d’Aire, aprender a pintar com café,
entre várias outras actividades, por 1,50 euros por dia. Os
interessados devem inscrever-se no COJ do centro, até ao
dia 8 de Abril.
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S.Bernardo – 35  #  Xico Andebol – 31

Dia “não”
Jogo no Pavilhão do S. Bernardo

(Aveiro)
Árbitros: António Trina / Tiago Monteiro
(Lisboa)

S. BERNARDO – Hugo Terra (Emanuel
Borges), Nuno Carvalho (6), Sérgio Rola, João
Vilar (1), Diogo Taboada (2), Carlos Oliveira,
Dann Garcia (6), João Pinto (13), Bernardo
Portas (1), Augusto Pereira (2), Pedro Maia
(1), André Marques (1) e Hugo Silva (1).
Treinador: RICARDO TAVARES

XICO ANDEBOL – Ivo Silva (Ricardo Cas-
tro), João Silva (1), Diogo Oliveira, César
Gonçalves (3), Pedro Barbosa (2), Marino
Machado (2), Tiago Silva (7), Sérgio Ribei-
ro (2), João Baptista, José Eduardo Sampaio
(2), Tiago Heber (9), Pedro Correia (3) e
Daniel Costa.
Treinador: NUNO SANTOS

Ao intervalo: 20 – 15

Não assistimos ao jogo re-
alizado no passado sábado em
Aveiro. Como tal, para poder-
mos alinhavar este curto texto,
tivemos que nos socorrer dos
dados transmitidos pelos ser-
viços oficiais de estatística da

prova e de alguns testemunhos
que conseguimos receber.

Foi um jogo em que quase
tudo correu mal à equipa do
Xico. De facto, desde os pri-
meiros instantes do jogo, o
S.Bernardo assenhorou-se do
comando do marcador e, pese
embora o empenho sempre
posto em jogo pela equipa de
Guimarães, nunca esteve em
causa a vitória da equipa
aveirense.

Esta foi uma derrota “ingra-
ta” para a equipa do Xico, dado
que permitiu ao seu adversário
aproximar-se na classificação
e partir para a fase final a ape-
nas 1 ponto da equipa
vimaranense.

Obviamente que não nos
pronunciamos sobre as exibi-
ções dos atletas do Xico e,
quanto à arbitragem, segundo
conseguimos apurar, terá sido
a melhor equipa em campo.
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Antes do início do Xico vs Sporting

Rui Silva homenageado
Tal como já haviam feito com

Nuno Silva e João Miguel Ferraz
aquando da visita do Madeira
Andebol, a Secção de Formação
do Xico Andebol promoveu uma
homenagem ao seu ex-atleta Rui
Silva, que este ano se transferiu
para o Sporting.

Esta homenagem,
consubstanciada com a entrega
de uma camisola do clube com o
seu nome, que foi feita pelo téc-
nico da formação Eduardo
Rodrigues, antes do início do jogo
frente ao Sporting, fica a dever-
se ao agradecimento do clube pelas internacionalizações do joga-
dor ao serviço da colectividade e, principalmente, pelo título con-
quistado em 2010 de Vice-Campeão Europeu de Juniores �A�.

Fica agora a faltar igual homenagem ao atleta do Xico Marino
Machado, que igualmente fazia parte da selecção que conquistou
o feito em questão.

Em retribuição, Rui Silva ofereceu ao clube uma das suas ca-
misolas da Selecção Nacional.   !

Andebol 1

Fase Final começa já este sábado
Realizou-se esta 2ª feira, nas instalações da RTP, em Lisboa,

o sorteio da Fase Final do Campeonato Nacional de Andebol �
Andebol 1. Esta fase da prova, cujo início será já este sábado,
divide-se agora em 2 grupos, conforme a classificação final da
fase regular. Assim, os 6 primeiros da 1ª fase da prova vão agora
defrontar-se em poule a 2 voltas que irá decidir o campeão nacio-
nal e as equipas que irão às competições europeias. As restantes
5 equipas (o MB/Colégio 7 Fontes desistiu da prova) irão discutir
qual aquela que baixará à 2ª divisão. Todas as equipas transpor-
tam 50% dos pontos alcançados na fase regular.

Eis o resultado completo do sorteio:
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XIV Gala Troféus Desportivos �O Minhoto�

Vimaranenses venceram seis galardões

Premiados 2010
Andebol: Humberto Gomes (Braga - A.B.C.)

Artes Marciais: Michel Fernandes (Braga � Taekwondo � S. C. Braga)

Atletismo: Hélio Gomes (Viana do Castelo - Sporting C.P.)

Basquetebol: José Miguel Almeida (Braga � C. Basquetebol Penafiel)

Canoagem: Diogo Lacerda (Ponte de Lima � C. Náutico Ponte Lima)

Ciclismo: Bruno Borges (Amares � Ciclismo Estrada � Boavista C.C.)

Desporto Adaptado: Inês Fernandes (Valença � Atletismo � A.D.C.R. Lovelhe)

Desportos Motorizados: João Ruivo (V.N. Famalicão � Automobilismo)

Futebol Amador: Carole Costa (Braga � S.G. Essen � Schoenebeck)

Futebol Profissional: Bruno Gama (Vila Verde � Rio Ave)

Futsal: �Toni� - António Martins (Vizela � G.D.F.J. Antunes)

Hóquei em Patins: �Ginho� - João Pereira (Barcelos � Óquei Clube Barcelos)

Natação: Luís Vaz (V.N. de Famalicão � G.D.N.V.N. Famalicão)

Modalidades Diversas: Davide Machado (Póvoa Lanhoso � Orientação � C.O.M.)

Remo: João Costa (Viana do Castelo � S.C. Porto)

Voleibol: Nélson Brízida (Guimarães � Vitória S.C.)

Árbitro: Cosme Machado (V.N. Famalicão � Futebol)

Associação de Clubes: Associação de Remo de Viana do Castelo

Consagração: Joaquim Sampaio (Guimarães � Ciclismo)

Clube Desporto Escolar: Escola Secundária Monserrate (Viana do Castelo)

Clube Desporto Jovem: Merelinense Futebol Clube (Braga)

Clube Ligação Desporto Cultura: G. Desp. Recreativo �Os Amigos de Urgeses� (Guimarães)

Dirigente Desportivo: Henrique Torrinha (Guimarães � Fed. Portuguesa Andebol)

Evento Desportivo: Torneio Cidade Viana (Viana Castelo � Hóquei Patins � A. Juv. Viana)

Revelação: Rui Silva (Guimarães � Sporting C.P.)

Treinador: José Faria (Esposende � Canoagem � G.C.D.R.Gemeses)

Grande Prémio Júri Individual: Jéssica Augusto (Braga � Atletismo � Individual)

Grande Prémio Júri Colectivo: Clube Desp. Xico Andebol (Guimarães)

Paredes de Coura
engalanou-se para acolher a
cerimónia de entrega dos
Troféus Desportivos �O
Minhoto�, referentes ao ano
de 2010. Numa Gala cheia de
luz e cor, que decorreu no
Centro Cultural do conce-
lho, foram entregues 28
galardões aos vencedores das
várias categorias. 13
vimaranenses estavam nome-
ados e seis trouxeram o tro-
féu para Guimarães, sendo de
salientar as vitória de Xico
Andebol (Grande Prémio
Júri Colectivo) e Amigos de
Urgeses (Clube Ligação
Desporto Cultura).

No decorrer da
cerimónia, abrilhantada pelas
actuações do Grupo Ré Mai-
or, dos Cantares do Campo
da Associação de Formariz,
do Grupo Maria da Concei-
ção da Associação de
Padornelo, foram então en-
tregues 28 troféus atribuídos
por votação do júri. O Vitória
foi o clube mais representa-
do, tendo cinco atletas nome-
ados a concurso pelo
Minhoto.

Além das inúmeras per-
sonalidades e entidades ofi-
ciais presentes na cerimónia,
de salientar

as presenças de Ukra,
Bruno Gama, Adrien Silva
(futebol), Humberto Gomes
(andebol), Nélson Brízida
(voleibol), Mário Silva, Au-
rora Cunha, Rosa Oliveira
(atletismo), Joaquim
Sampaio (ciclismo), entre
muitos outros.

Nesta gala foram ainda

atribuídos diplomas de mé-
rito aos Campeões do Mun-
do e da Europa: a Nuno Bar-
ros (Campeão do Mundo de
Canoagem - Maratonas 3M
C1 Sénior), a Fernando Pi-
menta e a João Ribeiro (Cam-
peões da Europa de Pista de
Canoagem - K2 Sub-23 500
mts), a Teresa Portela (Cam-
peã da Europa de Pista de
Canoagem - K2 Sub-23 200
mts), a Jéssica Augusto (Cam-
peã da Europa de Atletismo -

Corta Mato), a Filipe
Miranda (Campeão da Euro-
pa de Hóquei em Patins -
Sub-20), a Rafael Costa (Cam-
peão da Europa de Hóquei em
Patins - de Sub-20) e Nuno
Costa (Campeão da Europa
de Taekwondo - Sub-21).

Foi também entregue um
troféu especial de �Mérito
Desportivo� ao Sporting
Clube de Braga pelo feito
inédito entre clubes da re-
gião Minho, alcance do títu-

lo de vice-campeão nacional
e participação na fase de gru-
pos da Liga dos Campeões.
Entre os premiados, mere-
ceram também reconheci-

mento, os dois troféus de
�Destaque Concelhio�, In-
dividual, a Luís Sá, e Colec-
tivo, ao Sporting Clube
Courense.   !

foto: Alberto Queirós
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XIV Gala Troféus Desportivos �O Minhoto�

Vimaranenses conquistaram
seis galardões
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Xico fecha Fase Regular com 2 derrotas
Andebol

Acabou no passado sábado
a Fase Regular do Campeonato
Nacional de Andebol � Andebol
1. A equipa do Xico Andebol
acabou esta fase da pior manei-
ra, somando mais 2 derrotas, o
que perfaz um total de 18 desai-
res em 22 jogos. E, se a derrota
averbada no jogo da 4ª feira da
passada semana frente ao pode-
roso Sporting em nada influen-
ciou a classificação, já a derrota
sofrida no sábado, no pavilhão
do S.Bernardo, pode ter com-
plicado o futuro da equipa
vimaranense.

Na verdade, sendo o
S.Bernardo um dos concorren-
tes directos do Xico (o outro é a
Académica de S.Mamede) a der-
rota averbada sábado permitiu à
equipa de Aveiro acabar a fase
regular com apenas menos 3
pontos que a turma de Guima-

rães e, na transposição dos pon-
tos conquistados para a fase fi-
nal (50% dos pontos alcança-
dos na 1ª fase), essa diferença
passou a ser de apenas 1 ponto.

Segue-se, como atrás dis-
semos, a disputa da fase final,
na qual o Xico vai disputar o
Grupo B que irá ditar qual a
equipa que desce à 2ª divisão
(apenas desce uma equipa em
função da desistência do MB /
Colégio 7 Fontes). Nesse gru-
po participam 2 equipas (Sp. da
Horta e Belenenses) que per-
tencem a �outra guerra� e que
começam esta fase com confor-
táveis 23 pontos. Depois se-
guem-se 3 �aflitos�: Ac.
S.Mamede (16 pontos), Xico
(15) e S.Bernardo (14).

Vai ser, pois, uma fase em
que, para estas 3 equipas, todos
os jogos terão que ser encara-
dos como autênticas finais,
dado que qualquer escorrega-
dela poderá ser fatal. Os jogos
iniciam-se já este sábado, altu-
ra em que o Xico receberá

(15,00 horas) o Belenenses. É
um jogo em que o favoritismo
tem que ser atribuído por intei-
ro à equipa de Lisboa. Como tal,
qualquer resultado que não seja
a derrota do Xico, seria ouro so-
bre azul. Vamos confiar e, ao
mesmo tempo, fazer um apelo
aos adeptos vimaranenses para
que compareçam no pavilhão e
apoiem a equipa. Nada está per-
dido!...

Não está nos nossos hábi-
tos fazer apreciações aos traba-
lhos dos treinadores. Vamos, no
entanto, abrir hoje uma excep-
ção e falar sobre o trabalho do
técnico do Xico Andebol.
Fazemo-lo em termos críticos,
mas com intenções positivas, até
porque começa agora a fase de-
cisiva desta época. Esperamos
que, quem ler estas linhas, tam-
bém as entenda como uma ten-
tativa de ajudar.

Na nossa modesta opinião
o técnico Nuno Santos ainda
não se convenceu de que a equi-
pa que comanda tem muitas

carências, quer em número de
atletas, quer, principalmente,
em termos qualitativos. Nuno
Santos estava habituado a uma
equipa �curta� mas com muita
qualidade e onde podia, a qual-
quer altura, �deitar mão� a um
dos suplentes e resolver os pro-
blemas.

 Este ano é diferente e o
�banco� tem poucas soluções de
qualidade. Daí que não enten-
damos as constantes substitui-
ções operadas durante pratica-
mente todos os jogos, o que aca-
ba por retirar qualidade à equipa
dado que os níveis de segurança
individual de cada um dos seus
atletas, se já não eram grandes,
passam a ser muito menores. Por
outro lado, é gritante e visível a
�olho nu� a diferença de trata-
mento dado a alguns atletas. Na
verdade, para uns há �tolerân-
cia zero� (qualquer erro no jogo
dá logo direito a um regresso ao
banco), ao passo que, para ou-
tros, os �créditos� parecem ser
ilimitados.

Ainda é tempo de alterar este
estado de coisas. O atleta precisa
de perceber que o técnico con-
fia em si. E, temos a certeza de
que alguma coisa melhorará. É
que não nos acreditamos que
haja atletas que tenham
desaprendido de um ano para o
outro. E, em relação a alguns, é
o que parece�

Vamos todos unir as mãos e
atingir o objectivo que foi esta-
belecido no princípio da época.
Não temos qualquer problema
em afirmar peremptoriamente
que, pese embora todas as limi-
tações, o Xico é a melhor equipa
das 3 que lutam pela permanên-
cia. Agora é �só� preciso prová-
lo nos 40x20�

No nacional da 3ª divisão o
Fermentões começa amanhã a
disputa da 2ª fase da prova, que
ditará as 2 equipas que descerão
aos regionais. O Fermentões
parte para esta fase na confortá-
vel condição de líder com 20
pontos, mais 6 que a equipa clas-
sificada no último lugar. No

entanto, não pode facilitar e
quanto mais depressa assegurar
matematicamente a permanên-
cia, melhor.

Este sábado a equipa
vimaranense desloca-se ao ter-
reno do Monte (3º classificado
com 18 pontos) e uma vitória
poderá ser muito importante.
Não é um jogo fácil até porque
a equipa da Murtosa costuma
ser complicada, principalmente
nos jogos em casa. Mas, não é
impossível. Como tal, vamos
acreditar�

No nacional de Juniores o
Xico não conseguiu evitar a der-
rota na sua deslocação ao terre-
no do Belenenses e, como tal,
viu ficar mais longínqua a pos-
sibilidade de um apuramento
para a 2ª fase.

Este domingo o Xico de-
fronta (15,00 horas) o F.C. Por-
to, actual 2º classificado. É, por-
tanto, um jogo de extrema difi-
culdade. Mas uma vitória po-
derá reabrir a janela da esperan-
ça. VAMOS LÁ, RAPAZES!!!

Carlos Gomes
texto
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Xico Andebol – 28  #  Sporting – 31

Xico fez tremer
o poderoso Sporting

O jogo da 4ª feira da sema-
na passada era daqueles em
que praticamente ninguém
acreditaria noutro resultado
que não fosse a vitória do “mi-
lionário” Sporting. No entanto,
a “pobrezinha” equipa do Xico
esteve perto de mandar às
malvas os prognósticos.

O jogo começou em clima
de grande equilíbrio com o Xico
a nunca deixar o Sporting pôr o
pé em ramo verde, fruto, em
grande parte, do sistema de-
fensivo (seria um 4:2 ?) que o
conceituado técnico do
Sporting “inventou”. Tal tónica
manteve-se até aos 25 minu-

tos, altura em que o marcador
acusava um empate a 12 go-
los. Infelizmente, nos últimos 5
minutos da 1ª parte, a equipa
vimaranense desuniu-se e per-
mitiu ao Sporting chegar ao in-
tervalo com uma “mentirosa”
vantagem de 5 golos (12-17).

Na 2ª parte o Xico entrou
mal, permitindo ao Sporting au-
mentar a vantagem que chegou
a ser de 8 golos. Até que, nos
últimos 5 minutos, a equipa
vimaranense, que nunca tinha
atirado a toalha ao chão, enca-
rou o jogo com “a faca nos den-
tes” e chegou a uma diferença
de apenas 2 golos (28-30). In-
felizmente o veterano Carlos
Galambas conseguiu concreti-
zar o seu 7º golo e assegurou
a vitória para a equipa lisboeta.

Foi, pois, um jogo que, em-
bora de fraca qualidade, mos-
trou um Xico que se afirmou
vivo, o que, a repetir-se na fase
final da prova, poderá vir a per-
mitir alcançar os objectivos da
equipa.

Individualmente gostamos
das actuações de 4 atletas: Ivo
Silva, João Silva, César Gon-
çalves e José Eduardo
Sampaio.

A dupla de arbitragem, sem
ter feito um jogo por aí além,
não comprometeu e acabou por
ter uma exibição razoável.

Jogo no Pavilhão do DFH
Árbitros: Alberto Alves / Jorge Fernandes
(Braga)

XICO ANDEBOL – Ivo Silva (Ricardo Cas-
tro), João Silva (1), Diogo Oliveira (3), César
Gonçalves (7), Pedro Barbosa, Marino Ma-
chado, Tiago Silva (4), Sérgio Ribeiro (1),
João Baptista, José Eduardo Sampaio (5),
Tiago Heber (2), Pedro Correia (2) e Daniel
Costa (3).
Treinador: NUNO SANTOS

SPORTING – Hugo Figueira (Ricardo Cor-
reia), Carlos Galambas (7), Pedro Portela
(6), Bosko Bjelanovic (2), Vladimir Zelenovic,
Vladimir Petric (6), Rui Silva (5), Pedro So-
lha, Ricardo Dias (3), Pedro Seabra, Hugo
Rocha, Carlos Siqueira (2) e Fábio Maga-
lhães.
Treinador: BRANISLAV POKRAJAK

Ao intervalo: 12 – 17
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AGENDA
FIM-DE-SEMANA [02 e 03 ABR]

Sábado
ANDEBOL
Seniores: Gin. Odivelas ● Zona Azul
Juvenis: Gin. Odivelas ● Bairro Janeiro
Iniciados: Gin. Odivelas ● Samora Correia

FUTEBOL
Juniores: Benfica CB ● CAC
Juniores: Caneças ● Unidos
Juniores: Odivelas FC ● Sertanense
Juniores: Cacém ● Tenente Valdez
Infantis: Mercês ● CAC
Infantis: Sanjoanense ● Caneças
Infantis: Torreense ● Caneças
Infantis: Domingos Savio ● Santa Maria
Infantis: Tenente Valdez ● Bobadelense

FUTSAL
Seniores: Manjoeira ● Famões
Juniores: Arroja ● Quinta Pinheiro
Juniores fem.: Alhandra ● ES Ramada
Juniores: PSAAC ● Quinta Lombos
Juvenis: Sassoeiros ● ACO
Juvenis: Arroja ● Barroense
Juvenis: Silveirenses ● Bons Dias
Iniciados: Benfica ● ACO
Iniciados: Bons Dias ● Arroja
Iniciados: AMSAC ● Casal Rato
Iniciados: Metralhas ● GROB
Iniciados: CAD ● Patameiras
Infantis: AMSAC ● Bons Dias
Infantis: Quinta Lombos ● Casal Rato
Infantis: GROB ● PSAAC
Escolas: Oeiras B ● Bons Dias
Escolas: Santana ● Casal Rato
Escolas: PSAAC ● Patameiras

HÓQUEI EM PATINS
Seniores: Leiria e Marrazes ● Gin. Odivelas

Domingo
ANDEBOL
Infantis: Loures ● Gin. Odivelas

FUTEBOL
Seniores: Carcavelos ● CAC
Seniores: Malveira ● Odivelas SAD
Juvenis: CAC ● Belenenses
Juvenis: CAC ● Belas
Juvenis: Caneças ● Loures
Juvenis: Oeiras ● Odivelas FC
Juvenis: Mafra ● Tenente Valdez
Iniciados: Sporting ● CAC
Iniciados: Alhandra ● CAC
Iniciados: SJ Brito ● Odivelas FC
Iniciados: Odivelas FC ● Sacavenense

FUTSAL
Seniores fem.: Juv. Castanheira ● Caneças
Infantis: ACO ● Arsenal Alverca
Infantis: Vilarense ● Patameiras
Escolas: Arroja ● Vilarense
Escolas: José Mira ● GROB
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RESULTADOS
FIM-DE-SEMANA [26 e 27 MAR]

ANDEBOL
Juvenis: Gin. Odivelas 23 ● 41 Pupilos Exército
Iniciados: Alavarium 24 ● 35 Gin. Odivelas
Infantis: Mafra 29 ● 26 Gin. Odivelas

FUTEBOL
Seniores: CAC 1 ● 2 Mem Martins
Seniores: Odivelas SAD 2 ● 1 Tojal
Juniores: Alhandra 1 ● 3 Caneças
Juniores: Alverca 4 ● 3 Odivelas FC
Juniores: Tenente Valdez 2 ● 4 Fut. Benfica
Juvenis: Sporting 5 ● 1 CAC
Juvenis: Enc. Olivais 2 ● 2 Caneças
Juvenis: Odivelas FC 1 ● 3 Sacavenense
Juvenis: Tenente Valdez 3 ● 1 Fonte Grada
Iniciados: CAC 2 ● 2 Cascais
Iniciados: Carregado 3 ● 0 Odivelas FC B
Iniciados: Lourinhanense 1 ● 2 Odivelas FC
Infantis: CAC 2 ● 1 Sp. Lourel
Infantis: Caneças 0 ● 8 Tenente Valdez
Infantis: Caneças 1 ● 1 Juv. Castanheira
Infantis: Santa Maria 0 ● 23 Enc. Olivais

FUTSAL
Seniores: Famões 2 ● 6 Rangel
Seniores fem.: Caneças 0 ● 5 Paulenses
Juniores: Portela 3 ● 9 ACO
Juniores: AMSAC 3 ● 5 Arroja
Juniores: Bons Dias [adiado] Forte
Juniores: Casal Rato 4 ● 0 ACC
Juniores fem.: ES Ramada 4 ● 6 Carnide
Juniores fem.: PSAAC 0 ● 13 Leões Porto Salvo
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ANDEBOL

Minis
derrotados

O Clube de Andebol da Pó-
voa de Varzim registou uma
vitória e uma derrota nos jogos
disputados no passado fim-de-
-semana.

Os minis perderam (16x20)
diante do Colégio dos Carva-
lhos na terceira jornada do gru-
po B do Campeonato Regional
e lideram a prova com sete
pontos. No próximo sábado
deslocam-se ao reduto do São
Mamede.

Os infantis venceram (31x12)
o Águas Santas na quarta jor-
nada da Taça Primavera e rece-
bem o Figueirense no domingo
(10h00) no pavilhão da EB 2,3
de Beiriz.

Os iniciados folgaram na
quarta jornada da Taça Prima-
vera e recebem o Santo Tirso no
próximo domingo (11h40), em
Beiriz.
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Andebol � Nacional de Seniores
(2.ª Divisão - Fase de Apuramento)

Callidas Clube, 29 � Santana, 30
Local: Pavilhão Municipal de Vizela
Árbitros: André Andrade e Telmo Neves (Aveiro)
Callidas Clube: Joel Prazeres, Vítor Oliveira, Luís Teixeira
(3), Nuno Gomes (4), Carlos Costa (1), José Freitas (3) e
Nuno Pacheco (10). Jogaram ainda: Joaquim Ribeiro,
João Pacheco (4), José Andrade (3) e Ricardo Peixoto (1).
Treinador: Dimitre Nikolov
Santana: Alcindo Batista, Vasco Costa (5), Carlos Ribeiro
(9), Rui Silva (2), Gustavo Almeida (10), Daniel Batista (1)
e Ivo Martins (1). Jogaram ainda: Marco Augusto, Nuno
Anunciação, Artur Chaves (2) e Jorge Teixeira.
Treinador: Manuel Monteiro

TEXTO: M. SÉRGIO VINAGRE

NOVA DERROTA
INQUIETANTE

Com esta terceira derrota
consecutiva, tocou o alarme
nas hostes dos vizelenses,
pois o Callidas já desbaratou,
em parte, a vantagem pontual
que trazia da 1.ª fase, conquis-
tando apenas três pontos em
nove possíveis. Neste jogo,
apenas na segunda parte os
atletas vizelenses deram um
ar da sua graça, com Nuno
Pacheco (Xano) inspirado,
mas com o goleador da
equipa Nuno Gomes (Lobo)
marcado, individualmente,
pelos jogadores da equipa
maiata. Desse modo, o núme-
ro 15 do Callidas só concreti-
zou quatro oportunidades,
ficando aquém do seu
habitual scoore.

Durante todo o encon-
tro, apenas aos 3’ a equipa
de Nikolov esteve à frente do
marcador (2-1); aos 5’, estava
3-3 e, a partir desse momento,
o Santana tomou conta do
marcador. A jogar lesionado,
Joel Prazeres acabou por
abandonar a baliza do
Callidas aos 11’, com o
resultado em 6-7, entrando
Joaquim Ribeiro para o seu
lugar. Aos 20’, o Santana já
tinha ‘fugido’ (8-13),
acabando a primeira parte a
vencer por quatro golos de
vantagem (13-17).

No segundo tempo, com
os jogadores da casa com os
músculos “mais quentes”
(segundo Nikolov, as
dificuldades físicas dos seus
atletas advêm da falta de
treinos), o jogo ficou mais
equilibrado, sobretudo após
o regresso de Joel Prazeres à
baliza do Callidas, aos 34’. O
Callidas começou a defender
melhor e evitou o alastrar do
marcador, aguentando a

diferença de quatro golos
(18-22, aos 40’, e 23-27, aos
50’).

A partir desta altura, a
equipa vizelense cresceu e
recuperou, conseguindo o
empate (27-27) a cinco
minutos do final. Com uma
boa atitude nesta altura do
encontro, os vizelenses
estiveram perto de dar a volta
completa ao resultado, não
fosse o lance infeliz de José
Freitas, que fez um
lançamento vigoroso mas a
bola embateu na trave e não
entrou, a cerca de dois
minutos do fim e com o
marcador em 28-28. Nos
momentos que faltavam
ainda se registou novo
empate (29-29), mas o
adversário logrou adiantar-se
nos últimos segundos,
estabelecendo o 29-30 final.

A palavra dos treinadores
Dimitre Nikolov: “Já

sabia que ia ser um jogo
complicado. A nossa equipa
nem uma equipa de amadores
parece, assemelhando-se
mais a um grupo de amigos
que se reúne aos sábados
para praticar andebol. Não há
treinos como deve ser e, por
isso, apenas na segunda par-
te, após algum aquecimento
natural, conseguimos entrar
no nosso ritmo habitual. A
solução para vencer é
trabalhar mais e aumentar a
motivação.”

Manuel Monteiro: “Foi
um jogo com grande intensi-
dade. O Callidas tem mérito
porque acreditou até ao fim
que podia vencer, defenden-
do bem na segunda parte.
Acabámos por ter alguma
sorte no jogo.”

Inspiração de Xano não foi suficiente para evitar derrota
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Distrital de Juvenis
I Divisão - Série B
* A. Urgeses, 2 - FC Vizela,
1
II Divisão - Série D
* Ponte, 1 - CCD Santa
Eulália, 1
Distrital de Iniciados
II Divisão - Série C
* GD Alegrienses, 3 - CCD
Santa Eulália, 0
II Divisão - Série E
* Celoricense, 0 - FC
Vizela “C”, 1
Distrital de Infantis
* FC Vizela “A”, 4 -
Famalicão, 1
* Xoot, 0 - FC Vizela “B”,
0
* Cavalões, 6 - FC Vizela
“C”, 1
* Arões, 4 - CCD Santa
Eulália, 1
Distrital de Benjamins
* Xoot, 0 - FC Vizela “A”,
3
* FC Vizela “B”, 3 - Brito,
4
* FC Vizela “C”, 1 - Vitória
SC, 8
* Arões, 1 - CCD Santa
Eulália, 6

Futsal
Taça Distrital (Juniores)
* ADC São Mateus, 6 -
GDFJ Antunes, 5 (nos
pénaltis)
Distrital de Juvenis
* Campelos, 3 - GDFJ
Antunes, 3
Distrital de Iniciados
* Piratas Creixomil, 5 -
GDFJ Antunes, 2
Distrital de Infantis
* ACR Lordelo, 3 - GDFJ
Antunes, 5
Distrital de Benjamins
* GDFJ Antunes, 1 -
Gualtar 10, 3

Andebol
Nacional de Infantis
* Callidas “A”, 42 - Xico
Andebol “B”, 3
* A.A. Póvoa Lanhoso, 22
- Callidas “B”, 13

RESULTADOS
CAMADAS
JOVENS
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A Câmara de Vouzela
reuniu, no dia 25 de Março,
para analisar e votar os pon-
tos da ordem de trabalhos.

Foi deliberado proceder
à abertura de três concur-
sos por hasta pública; atri-
buir subsídios a duas Jun-
tas de Freguesia, às ban-
das de música e a uma as-
sociação; proceder à reno-
vação do protocolo de
transportes escolares com
seis entidades; e aprovar a
segunda alteração ao Or-
çamento e às Grandes
Opções do Plano.

Ordem do dia
O executivo deliberou,

por unanimidade, proceder
à abertura de três concur-
sos por hasta pública: um
para a concessão de ex-
ploração do Café - Espla-
nada da Alameda D.
Duarte de Almeida, sendo
o valor de licitação de 250
euros por mês, não poden-
do os lanços ser inferiores
a dez euros; um para a
concessão de exploração
do Restaurante e Bar -
Cafetaria do Parque de
Campismo de Vouzela,
sendo o valor de licitação
de 400 euros por mês, não
podendo os lanços ser in-
feriores a 50 euros; e um
para a concessão de ex-
ploração do Mini - Merca-
do do Parque de Campis-

Atribuídos subsídios às bandas
de música do concelho

Lurdes Pereira
� mo de Vouzela, sendo o

valor de licitação de 250
euros por mês, não poden-
do os lanços ser inferiores
a dez euros.

Foi ainda decidido, por
unanimidade, aprovar os
respectivos cadernos de
encargos.

As hastas públicas re-
alizam-se na reunião do dia
15 de Abril, pelas 09h30.

A vereação deliberou,
por unanimidade, após as
explicações do presidente
da Câmara, atribuir dois
subsídios: um de mil euros
à Junta de Figueiredo das
Donas para suportar des-
pesas com a aquisição de
uma viatura; e um de
5.748,78 euros à Junta de
Cambra para suportar des-
pesas com funcionários
que se encontravam a tra-
balhar naquela autarquia
em regime POC.

O executivo decidiu,
por unanimidade, no âmbi-
to do Programa de Apoio
ao Associativismo do Con-
celho, atribuir subsídios às
bandas de música, sendo

de 5.280 euros à Socieda-
de Musical de Moçâme-
des; de 7.920 euros à
Filarmónica Verdi Cam-
brense; de 10.120 euros à
Sociedade musical Vouze-
lense; e de 7.480 euros à
Sociedade Musical, Cultu-
ra e Recreio de Paços de
Vilharigues.

A vereação deliberou,
por unanimidade, proceder
à renovação do protocolo
de transportes escolares
com as Juntas de Fataun-
ços, de Figueiredo das Do-
nas, de Fornelo do Monte,
de Paços de Vilharigues e
de Ventosa e com a Casa
do Povo de Alcofra até ao

final do ano lectivo 2010 /
2011, tendo em conta uma
informação do Gabinete de
Educação.

Um subsídio de 1.600
euros foi atribuído, por una-
nimidade, à Associação
Social, Cultural e Despor-
tiva de S. Miguel do Mato
para fazer face às despe-
sas com o projecto Escola
de Desporto – Andebol,
depois das explicações do
vereador Rui Ladeira.

A segunda alteração ao
Orçamento e às Grandes
Opções do Plano foram
aprovadas, por unanimida-
de, após explicação e aná-
lise dos documentos.

Página 25



A26

Postal do Algarve   Tiragem: 8697

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 9,13 x 18,59 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34811730 31-03-2011

Geraldo de Jesus
geraldoj.postal@gmail.com

o clube De Vela de Tavira, 
primeiro classificado na Zona 
Sul, iniciou a fase de subida 
com uma deslocação a Ílhavo, 
onde empatou por 31-31 com 
o Ílhavo AC.

A pouco mais de dois minu-
tos do final do tempo, a equi-
pa tavirense vencia por 31-28, 
concluindo o jogo com um 
empate.

O professor Hélder Leal, 
treinador do Vela, disse ao 
POSTAL que muitos diziam 
que tinha ganho um ponto. 
Isto, porque todas as equipas 
que jogaram fora, perderam, 
mas para ele, com uma equi-
pa ganhadora, apesar de re-
conhecer o valor da equipa 

adversária, tinha perdido 
um ponto.

“No próximo sábado, pelas 
17 horas, vamos receber, no 
Pavilhão Municipal, a equipa 
do ACD Benavente. Para atin-
girmos os nossos objectivos – a 
subida de divisão – temos de 
ganhar”, recorda o treinador.

“Não nos podemos esquecer 
que estão a participar as duas 
primeiras equipas de cada 
zona. Não há equipas fracas”, 
alerta o responsável, que afir-
ma que “a equipa está motiva-
da e tem trabalhado bem”.

A presença do público é 
muito importante, por isso, 
apelo aos sócios e amantes 
do andebol que compareçam 
em força, para a apoiar a nossa 
equipa na conquista dos três 
pontos”.

AnDeBol

Vela de Tavira a caminho da subida

equipa vai dar tudo por tudo para subir de divisão

geraldo de jesus
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ANDEBoL

Iniciados do Externato  
já lideram campeonato 

Três vitórias consecutivas foram suficientes 
para que os iniciados do Externato Dom Fuas 
Roupinho assumissem a liderança da 2ª fase da 
zona 2 da 1ª divisão nacional.  o último triunfo 
aconteceu no passado fim-de-semana frente 
ao maia-Ismai por 33-24. 

Perto do primeiro posto estão também os 
juvenis do clube da Nazaré, que parecem ter 

voltado aos bons momentos. Desta vez a vítima 
foi o Lamego (29-25). os pupilos de Rui Lucas 
estão a quatro pontos do primeiro classificado.  
Já os infantis masculinos interromperam a série 
de três derrotas seguidas frente ao Santiago 
Basteiros (33-30). No torneio Primavera, os ini-
ciados do Cister conseguiram o primeiro triunfo. 
Venceram o Albicastrense (29-26).
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