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Juve Lis aponta
para a conquista 
do título nacional
Andebol Ana Calhelhas garante que o clube leiriense 
voltará a lutar pelos primeiros lugares na próxima época

Cid Ramos, com J.R.

A Juve Lis vai lutar pelo título
de campeão nacional em an-
debol feminino na próxima
época. Quem o garante é Ana
Calhelhas, jogadora que repre-
senta o clube leiriense há várias
épocas, garantindo ainda que
a união do plantel é uma das
chaves do sucesso da Juve Lis. 

“Em todas as épocas, o nosso
objectivo tem sempre como fi-
nalidade a conquista do título
nacional. É algo que ansiamos
há algumas épocas e pelo qual
temos vindo a batalhar ano
após ano. A união entre as jo-
gadoras dá-nos motivação e
cria um bom ambiente no

treino”, sublinhou.
Na última época, a Juve Lis

fez um campeonato discreto,
voltando a terminar a fase re-
gular em quarto, e a claudicar
nas meias-finais do playoff pe-
rante o Alavarium. Contudo,
Ana Calhelhas faz um balanço
positivo. “Foi uma época muito
desgastante porque muitas de
nós estudam fora. Trabalhá-
mos muito, mas coisas nem
sempre correm na perfeição”,
concluiu.

Tendo na velocidade uma
das suas principais armas, Ana
Calhelhas tem que se agarrar
a outros 'atributos' para con-
seguir conciliar a paixão do an-
debol com os estudos: “É com-

plicado conciliar tudo. É pre-
ciso muita organziação para
dar o máximo nos dois lados.
Mas quem corre por gosto não
cansa”. Contudo, a atleta não
esconde que já pensou em de-
sistir: “É um pensamento que
muitas têm em alturas mais sa-
turantes, em que prescindimos
de grande parte nossa vida pri-
vada em prol do andebol. Po-
rém, o espírito de equipa e a
adrenalina dos jogos são coisas
difíceis de deixar”, confessou.

Quanto a um dia poder re-
presentar a selecção nacional,
Ana Calhelhas diz que está nos
seus planos, mas, actualmente,
“não é o principal objectivo”,
frisou. |

D.R.

Ana Calhelhas tem na sua velocidade uma das suas principais armas
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A Resolução do Conselho do Gover-
no n.º 66/2013, de 21 de junho, que 
revoga os anteriores diplomas de 
2005 e 2007, estabelece os critérios 
subjacentes aos contratos-programa 
entre a secretaria regional do Turis-
mo e as coletividades desportivas 
para as épocas de 2013/14, 2014/15 
e 2015/16.
Tendo a promoção externa das 
ilhas como principal argumento, o 
Governo estabelece que, para o fu-
tebol, têm direito ao denominado 
“apoio da palavra Açores” o clube 
que participe na Liga e tenha obtido 
a melhor classificação na época an-
terior, o clube que participe na Se-
gunda Liga e tenha obtido a melhor 
classificação na época anterior e os 
clubes que, no máximo de quatro, 
participem no Campeonato Nacio-
nal de Seniores, sendo que, caso 
se verifique um número superior, 
os contratos serão celebrados com 
os clubes mais bem classificados na 
temporada anterior. 
No que toca às modalidades de 
andebol, basquetebol, hóquei em 
patins, voleibol, ténis de mesa e 
futsal, em masculinos e femininos, 
serão celebrados contratos com o 
clube que participe no nível com-
petitivo mais elevado e tenha obti-
do a melhor classificação na época 
anterior, independentemente de a 
competição ser ou não de índole 
profissional.
Para efeitos da determinação do 
clube com o qual será celebrado 
contrato, prefere sempre aquele 
cuja equipa, pela ordem seguinte, 
seja a melhor classificada das equi-
pas que desçam de nível competiti-
vo, das equipas que se mantenham 
e das equipas que subam de nível 
competitivo.
Quanto ao automobilismo, os con-
tratos-programa são celebrados 
com a associação desportiva, com 
sede nos Açores, que organize a 
competição regional com maior 
notoriedade e com o piloto que, 
cumulativamente, participe no 
Campeonato Nacional de Ralis, seja 
o campeão açoriano no ano anterior 
ao ano do contrato e participe em 
ralis do Campeonato dos Açores 
há pelo menos três anos ou épocas 
consecutivas.
Poderão ainda ser celebrados con-
tratos-programa com outros atletas 
de modalidades individuais, desde 
que a sua notoriedade seja relevan-
te e os mesmos sejam considerados 
formados nos Açores.  

RESOlUÇÃO N.º 66/2013

Os critérios do
apoio do Turismo

Página 7



A8

  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 5,19 x 22,96 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 48627534 08-07-2013

AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL • Treinos do Nacional,
9h e 17, Choupana (Abertos). •
Treinos do Marítimo, 9h e 18h,
Santo António. • Treinos do Marí-
timo B, 10h e 17h, Santo António.
• Campeonato do Mundo de Sub-
20, na Turquia, até sábado. • FC
Porto parte para estágio na Ho-
landa. CICLISMO • Edição 2013
do “Tour” (Volta a França em Bici-
cleta), até dia 21. ANDEBOL DE
PRAIA • Inscrições para o Cir-
cuito de Andebol de Praia (3 eta-
pas), na Marina do Lugar de
Baixo, Calheta e Santana. DIVER-
SOS • Assembleia-Geral do CF
União (Eleição dos Órgãos Sociais
biénio 2013/2015), 18h/20h,
Complexo do Vale Paraíso, na Ca-
macha. • Campo de Férias “GAR-
RAS” (para jovens dos seis aos 13
anos), pelo CS Marítimo, até dia
31. • O Club Pés Livres da Ma-
deira – Associação de Monta-
nhismo realiza
passeio/viagem/excursão à Poló-
nia, até amanhã. TÉNIS/PADEL
• Inscrições para a 1.ª Etapa do
Torneio de Ténis do Ferraz TC, nos
escalões Seniores e Veteranos
+50 anos, e para 2.ª Etapa Padel,
até quarta-feira. • Abel Pais, do
CSCDCM Porto Santo, no Cam-
peonato Nacional Sub-12, no Vila-
mouraténis, em Quarteira, até sá-
bado. TÉNIS-DE-MESA • O
técnico Hélder Melim (CSD C.ª de
Lobos) orienta Selecção Nacional
de Cadetes masc. Tendo em vista
os Campeonatos da Europa de
Jovens, em Lourosa (Aveiro), até
quarta-feira. AUTOMOBILISMO
• Inscrições com desconto para o
Rali Vinho Madeira, até hoje. CA-
NOAGEM • Actividade de Ocupa-
ção dos Tempos Livres na Ponta
do Sol, até 9 de Agosto.
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