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mais  desporto 

ANDEBOL SELEÇÃO 

Renata Tavares e peça fundamental na equipa do Madeira, SAD
PAULO ESTEVES/ASF 

• wi 

Renata 
Tavares 

vafastada 
eleção 

Ulisses Miguel telefonou à capitã a dizer-lhe que não contava mais 

com ela Pivô é a atleta com mais internacionalizações na equipa 

ror 
EDITE DIAS 

R
ENATA TAVARES está fora 
da Seleção Nacional. A ca-
pitã foi afastada pelo novo 
treinador, Ulisses Miguel, 
após um estágio. 

A atleta com mais internaciona-
lizações em Portugal foi surpreen-
dida e não esconde a mágoa: «Tele-
fonou-me e disse que não estava 
convocada porque não me adaptei 
aos sistemas defensivos. E acrescen-
tou que, em caso de dúvida, daria 
sempre prioridade às mais novas. 
Disse-lhe que respeitava a opção, 
apesar de apenas termos trabalha 
do uma semana. Não interessa se 
faço um bom campeonato, se estou 
num excelente momento, não con-
ta mais comigo» explicou. «Disse 
que esperava mais de mim como ca-
pitã, apesar de nunca ter falado co-
migo a dizer o que pretendia. Estou 
magoada e penso que merecia mais 
respeito. Estou na Seleção há 20 anos, 
respeitei sempre o meu País, mere-
cia outra despedida. Era fácil usar o 
argumento da renovação», recorda 
a atleta, 37 anos, presente no único 
Europeu em que Portugal partici 
pou, em 2008. 

Indignada com a situação está a 
direção do Madeira, SAD, equipa que 
Renata Tavares representa há 14 épo-
cas. «É indiscutivelmente uma lí-
der e urna das melhores jogadoras 
portuguesas, como provam os Te - 
sultados no clube e na Seleção. Não 
há nenhuma razão plausível para a 
quererem afastar da Seleção», expli-
ca a presidente, Isabel Santa Clara. 
«O que me incomoda é que a Madei-
ra tem tido sempre andebolistas que 
são uma mais valia para as seleções 
e não há razão para isto. Não seio que 
se passa, mas se se passa algo, deve-
mos separar as águas. Apesar da ida- 

de é uma atleta exemplar, que tra-
balha de forma séria e correta. Es-
pero que seja algum mal entendido 
e que se esclareça», desejou. 

Na imprensa regional questiona-
se o timing, poiso estágio da Sele-

ção Nacional há muito acabou e Ulis-
ses Miguel telefonou à jogadora três 
dias antes de dois importantes jogos 
- Alavarium e Colégio de Gala-, pois 
o técnico foi treinador da equipa 
aveirense-bicampeã- e é pública a 
rivalidade entre as equipas. 

A BOLA tentou falar com o Sele 
cionador Nacional, mas este esteve 
incontactável. 
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Colégio de Gaia isola-se na frente 

O Colégio de Gaia quebrou o enguiço que durava desde 28 de abril de 2001, vencendo 
a Madeira SAD por 26-25, o que deu a 9! vitória seguida às gaienses e a liderança isolada 
do Campeonato da Divisão feminina. Em 2001tinham ganho por 26-23, mas desde essa 
altura as madeirenses ganharam 36 jogos com dois empates pelo meio. Já o Alavarium apro-
veitou a derrota das insulares para igualar as adversárias no 2.° lugar, depois do empate 
com a SAD (21-21), venceu o Sp. Madeira por 35-20. No dia anterior, o Sports perdeu em 
Gaia, 35-29. Em alta continua o Maiastars que registou a vitória em cinco jogos ao ba-
ter, em Leira, a Juve Lis, 30-20. CALE e Santa Joana registaram sucessos caseiros ante Pas-
sos Manuel (30-25) e Assomada (24-22) e o Alpendorada encerrou série de sete derro- 
tas seguidas ao empatar em casa com a Juve Lis, 18-18. H. C 
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A 5.ª jornada do Nacional da 3.ª
Divisão Nacional tinha na des-
locação do Bei ra-Mar a Santa
Maria da Feira um dos pontos
de maior destaque, uma vez
que os aveirenses precisavam
de se reaproximar dos primei-
ros lugares da classificação, en-
quanto o Feirense podia, caso

vencesse, alcançar a liderança.
A partida iniciou-se numa

toada de grande equilíbrio, em-
bora o Feirense demonstrasse
mais facilidade em chegar ao
golo, com uma atuação mais
segura e objectiva, o que lhe
possibilitou liderar o resultado
durante praticamente toda a
primeira parte. Contudo, o Bei -
ra-Mar nunca deixou que a
desvantagem fosse além dos

dois golos e, mudando o seu
sistema defensivo, conseguiu
não só recuperar bolas na sua

defesa, como ter acerto no ata-
que, atingindo-se o intervalo
com uma igualdade a 12 golos.

A segunda parte trouxe um
Feirense mais dominador, com
um ataque veloz e com boa ca-
pacidade de concretização,
aliados a uma defesa segura, o
que lhe permitiu alcançar uma
vantagem de três golos, a
maior diferença registada até
então. A resposta do Beira-Mar
não se fez esperar e, elevando
os índices defensivos e com
iniciativas atacantes bem deli-
neadas, rapidamente restabe-
leceu a igualdade e voltou a
trazer a incerteza quanto ao
vencedor.

Nesta toada de equilíbrio, a
equipa de Aveiro tomou de “as-
salto” a liderança e, a cerca de
cinco minutos do final, amplia
a vantagem para três golos.
Numa situação limite, a equipa
da casa coloca em prática uma
defesa com bastante profun-
didade e com marcações indi-
viduais, de modo a reverter a
situação desfavorável. O Beira-
Mar não se atemorizou e man-
teve-se imperturbável, encon-
trando sempre o caminho do
golo no ataque e contando
também com bastante solidez
defensiva.

Em suma, a irreverência da
juventude do Feirense, que tão

bons resultados tem vindo a
alcançar, esbarrou na expe-
riência do Beira-Mar, a qual de-
monstrou grande capacidade
física e bastante maturidade
nos momentos decisivos da
partida. A equipa aveirense foi
uma justa vencedora, num jo -
go intenso, equilibrado e com
duas equipas que apresenta-
ram um andebol atrativo e de
qualidade. De realçar a impor-
tância da presença da claque
“Ultras Auri-Negros”, que mais
uma vez demonstraram o
apoio incondicional à equipa
do Beira-Mar. |

RESULTADOS

3.ª Divisão Nacional
1.ª Fase/5.ª Jornada

Sp. Espinho-Monte                          28-27
Alavarium-Carregal Sal                25-28
Feirense-Beira Mar                         29-34
Folga: Académica e Ac. Viseu.

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Monte                            5       3    0      2  137-12111
Feirense                       4       3    0      1  120-10910
Sp. Espinho                3       3    0      0     85-78       9
Beira-Mar                   4       2    0      2  108-100    8
Académica                 3       2    0      1     80-78       7
Carregal Sal               4       1    0      3    92-120      6
Ac. Viseu                      3       1    0      2     76-82       5
Alavarium                   4       0    0      4    99-109      4
Próxima Jornada
Académica-Feirense, Beira-Mar-
Alavarium, Carregal Sal-Sp. Es-
pinho e Monte-Ac. Viseu.

“Auri-negros” travam
invencibilidade “fogaceira”
“Derby” Feirense sofreu a primeira derrota no campeonato frente ao Beira-Mar,
que fez valer a experiência em Santa Maria da Feira

FEIRENSE                                         29

Treinador: Manuel Gregório
Rui Leite; Heitor Silva, João Cardoso (8),
Nuno Reis (2), Fábio Cardoso (2), César
Macedo (1), Miguel Borges (1), António
Oliveira (1), Carlos Madureira (6), Pedro
Machado (5), Diogo Tavares (1), Mário
Barbosa (2), Miguel Barbosa, José San-
tos, Orlando Oliveira e Pedro Ribeiro.

BEIRA-MAR                                    34

Treinador: Eugénio Bartolomeu.
Diogo Portas, João Teixeira, Ricardo
Senos (3), Tiago Novo; André Marques
(8), Carlos Oliveira, Mlinarzik Lourenço,
Paulo Aló, Edgar Martins (1), Rodrigo
Cunha (2), Bernardo Gonçalves (8), Car-
los Rocha (6), Sérgio Costa (2) e Felino
Lopes (4)

Pavilhão da Lavandeira, em Santa Maria da Feira. Árbitros: Ramiro Silva e Mário
Coutinho (AA Aveiro). Ao intervalo: 12-12

Andebol
3.ª Divisão Nacional

André Marques num livre de sete metros frente a Rui Leite

D.R.
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S. Bernardo
vence São Paio
de Oleiros 

A equipa do São Bernardo re-
cebeu e venceu (19-18), no úl-
timo sábado, a formação do
São Paio de Oleiros, no “derby”
aveirense da Zona Norte do
Campeonato Nacional da 2.ª
Divisão.

Num jogo que teve muito
público no pavilhão, emoção
e equilíbrio, o conjunto do con-
celho de Santa Maria da Feira
entrou melhor, conseguindo
contrariar a defesa aveirense,
que, na primeira parte, apre-
sentou, mais permeável do que
é habitual.

Assim, o São Paio de Oleiros
foi liderando o marcador, mas
com a mundaç do sistema de-
fesnivo para 6x0, o S. Bernardo
equilibrou o jogo e foi para o
intervalo a perder apenas por
um golo (10-11).

Na segunda parte, mesmo
continuando ineficaz no ata-
que, a equipa de Aveiro esteve
em bom nível defensivamente
e, apesar do grande equilíbrio,
acabou por alcançar uma vi-
tória sofrida por um go lo. |

Andebol
2.ª Divisão Nacional
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Marco Freitas quase viu a sua equipa surpreender o Alavarium. FOTO ASPRESS 

M adeira Andebol 

 

e Sports derrotados 
HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Duas derrotas marcaram a desloca-
ção das equipas de seniores femini-
nos do andebol madeirense na jor-
nada ontem cumprida fora de por-
tas. O Sports Madeira foi ao reduto 
do campeão nacional perder por 
35-30, com 15-13 ao intervalo favo-
rável às madeirenses. Em Gaia, o 
Madeira Andebol foi surpreendido, 
perdendo com o Colégio de Gaia 
por 26-25, com as nortenhas em 
vantagem ao intervalo por 16-12. 

SPORTS PERDEU COM 
O ALAVARIUM (35-30), 
MADEIRA ANDEBOL 
DERROTADO EM GAIA 
POR 26-25 

Do jogo em Aveiro, apesar da 
derrota, fica a excelente réplica 
dada pelas jovens do Sports Ma-
deira, perante um plantel clara-
mente superior. As madeirenses ti- 

veram sempre no comando do 
marcador, sendo este desequilibra-
do com a curiosidade de ter sido 
outra madeirense, mas ao serviço 
do Alavarium, Sara Sousa, a fazer a 
diferença na ponta final. 

Em Gaia o Madeira SAD sentiu 
imensas dificuldades, vindo ao de 
cima, para além da qualidade da 
equipa da casa, as poucas soluções 
que neste momento a técnica Sandra 
Martins tem ao seu dispor. Com  dois 
jogos entre candidatos no fim-de-se-
mana, as fragilidades do Madeira 
SAD acabaram por vir ao de cima. 
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Madeira SAD perde em Gaia

O
Madeira SAD e o Clube
Sports Madeira perderam
ontem, na visita ao Colé-
gio de Gaia e Alavarium,
respetivamente, em jogos

da 9.ª jornada da I divisão de
andebol feminino. Após o em-
pate (21-21) em casa do campeão
Alavarium, no sábado, ontem a
formação do Madeira SAD tinha
mais um encontro de extrema

Madeira SAD e Sports Madeira perderam ontem em casa do Colégio de Gaia e Alavarium, respetivamente.

ANDEBOL

©
 J

M

dificuldade frente ao Golégio de
Gaia. A equipa de Sandra Martins
não foi feliz e perdeu pelo tan-
gencial 26-25, com 16-12 no in-
tervalo favorável às líderes do
campeonato. 
As madeirenses revelaram

muitas dificuldades defensivas
para travar o adversário que ga-
nhou vantagem decisiva. Na eta-
pa complementar o Madeira SAD
revelou mais eficácia em todo o
processo de jogo, mas insufi-
ciente para dar a volta ao mar-
cador, saindo de Gaia com uma

derrota. Em Aveiro jogou o
Sports Madeira frente ao Alava-
rium onde averbou a segunda
derrota nesta jornada dupla. De-
pois do desaire com o Golégio
de Gaia (35-29), ontem as ma-
deirenses perderam com as cam-
peães nacionais por 30-25, com
12-13 favorável às madeirenses
no intervalo. 
Apesar das boa réplica das jo-

vens madeirenses, o Alavarium
fez valer as mais valias que dis-
põe no plantel para vencer a
partida. JM
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Ao sexto jogo do Cam-
peonato Nacional da 
2ª divisão – 1ª fase da 

Zona Sul, a equipa de ande-
bol sénior do Vitória, treina-
da por António Santos, so-
mou o quinto triunfo na pro-
va, depois de receber e ven-
cer, por 26-22, este sábado, 
no pavilhão Antoine Velge 
a formação do 1.º Dezembro.

Os quatro golos de vanta-
gem espelhados no resulta-
do fi nal, representaram a su-
perioridade dos sadinos nu-
ma partida em que o adver-
sário nunca se deu por ven-
cido e muito contribuiu para 
o bom jogo de andebol regis-
tado no palco vitoriano.

Ao cabo da 6ª jornada 

da competição secundá-
ria do andebol luso, o Vitó-
ria segue no 5.º lugar, com 
16 pontos somados, menos 
dois do que o líder da clas-
sifi cação Sismaria.

Vitória segue com a
mão forte no andebol

Sadinos mostrarm mais força

� DR �
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Andebol
AA Didáxis
com saldo positivo
O Andebol da AA Didáxis esteve
em grande atividade pois todos
os escalões estiveram em com-
petição. Os resultados ditaram
duas derrotas e três vitórias. 
As infantis receberam a Juventu-
de do Mar e, num jogo equilibra-
do, venceram por 27-25. As juve-
nis receberam a equipa do
Maiastars e tiveram pouca sorte
pois perderam por números ex-
pressivos (31-9). Quanto à equi-
pa sénior, defrontou a forte for-
mação da Juventude do Mar,
equipa que na época transacta
militava na I divisão, saindo der-
rotadas por 30-23.
As iniciadas deslocaram-se a
Chaves para defrontar a equipa
local e venceram confortavel-
mente por 34-6. A equipa de ju-
niores deslocou-se a Braga para
defrontar o ABC e também tive-
ram uma tarde descansada, pois
venceram por 39-11. Com este
jogo ficam a apenas uma vitória
para assegurarem o primeiro lu-
gar no Torneio de Abertura.
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Seleccionador 'provoca' 
Madeira Andebol 

Emblema madeirense estã descontente com a atitude do seleccionador nacional feminino. FOTO ASPRESS 

HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Dispensar dos trabalhos e opções da 
selecção nacional A uma das mais 
internacionais andebolistas nacio-
nais de todos os tempos, que atra-
vessa neste início de temporada um 
excelente momento de forma, uma 
dispensa em véspera de um dos 
mais importantes jogos da fase regu-
lar do campeonato nacional da I Di-
visão entre o Alavarium de Aveiro e 
o Madeira Andebol SAD, pouco 
atenção mereceria dos adeptos do 
andebol madeirense. 

Um 'pequeno' mas significativo 
detalhe pode no entanto alterar 
aquilo que deveria ser uma relação 
normal entre técnicos e andebolis-
tas e onde a ética é uma constante 
referência. 

O actual seleccionador nacional 
Ulisses Pereira, que foi durante anos 
técnico principal do Alavarium 
onde se sagrou campeão nacional, é 
o foco da indignação por parte do 
emblema madeirense. 

O timing escolhido pelo também 
filho do presidente da direcção da 
Federação de Andebol de Portugal e 
a forma na tomada de decisão só 
vem manchar uma vez mais a ima-
gem em alguns sectores que o ande- 

CLUBE CONSIDERA 
QUE SELECCIONADOR 
COMETEU UMA 
GROSSEIRA FALTA 
DE RESPEITO 

bol nacional tem, em particular a 
forma como é gerido os destinos da 
selecção nacional em femininos. A 
jogadora visada amavelmente evi-
tou qualquer comentário sobre o as-
sunto apenas referindo que vem aí 
dois jogos importantes para a sua 
equipa e onde todos estão empe-
nhados em ganhar. A reportagem 
do DIÁRIO sabe no entanto que 
esta decisão no linear de muito 
amadorismo deixou a equipa admi-
nistrativa da SAD indignada revela-
dora também da falta de respeito 
pela carreira de uma das mais 
exemplares andebolistas nacionais 
e de respeito pela instituição Ma-
deira Andebol SAD. Os dirigentes 
madeirenses admiram-se da opção 
tomada até porque recentemente a 
jogadora esteve em trabalhos da se-
lecção nacional e onde poderia pes-
soalmente ser informada das deci-
sões relativamente às opções e futu- 

ras convocatórias. Fazê-lo em vés-
pera de uma importante jogo é con-
siderado pela administração da 
SAD uma grosseira falta de respeito 
ainda por cima a forma como foi fei-
to por telefone. 

Jogos importantes marcam ronda 
Relativamente à competição regis-
te-se o fim-de-semana recheado de 
grandes jogos envolvendo as duas 
formações da Madeira. Esta tarde e 
o mais importante de todos, o jogo 
que vai colocar frente a frente o Ala-
varium e o Madeira Andebol SAD 
partida agendada para as 18h30 em 
Aveiro. Já o Sports da Madeira actua 
pelas 17 horas em Gaia frente ao Co-
légio de Gaia. Domingo a habitual 
troca de adversários. Pelas 16h30 o 
Sports mede forças contra o Alava-
rium, enquanto o Madeira SAD vai a 
Gaia onde actua pelas 18 horas. 

O Madeira Andebol e Colégio de 
Gaia comandam o campeonato com 
21 pontos, tendo ganho os sete jogos 
efectuados. O Alavarium, campeão 
em título, segue na terceira posição 
com 19 pontos. O Sports da Madeira 
é sexto classificado com 13 pontos. 

Na II Divisão em seniores mascu-
linos o Marítimo recebe no Pavilhão 
de Santo António o Arsenal, partida 
agendada para as 18 horas. 
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Portugal bate Geórgia
e joga hoje com Israel 
Portugal venceu, ontem, a Geórgia, por 37-
-22, na segunda jornada do Grupo 4 de apu
ramento para o ‘play-off’ do Mundial 2017 
de andebol, e vai discutir a qualificação ho-
je com Israel.

Depois de ter empatado o primeiro encon-
tro com a Estónia (28-28), Portugal somou on-
tem o primeiro triunfo, passando a somar três 
pontos, menos um do que Israel. Para garantir 
o apuramento, a seleção portuguesa precisa de 
vencer Israel, que venceu ontem a Estónia (28-
25), equipa que com um ponto está já afastada 
da qualificação, tal como a Geórgia, que ainda 
não pontuou.
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Andebol vitoriano aponta 
a mais um triunfo caseiro
O andebol sénior vito-

riano volta a jogar 
este sábado, a par-

tir das 17 horas, no pavi-
lhão Antoine Velge. Em jo-
go a contar para a 6ª jor-
nada do Campeonato Na-
cional da 2ª divisão – 1ª fa-
se da Zona Sul, os sadinos, 
treinados por António San-
tos, terão pela frente a for-
mação do 1.º Dezembro.

O desafi o deixa antever 
um certo favoritismo pa-
ra a equipa verde e branca, 
que está a ter um desem-
penho muito favorável nes-
te arranque de temporada 

competitiva, mas a prova 
também é reconhecida pe-
lo grande grau de difi cul-
dade, pelo que os jogado-
res vitorianos terão de fa-
zer vincar a sua qualidade.

Recorde-se que fechados 
os primeiros cinco jogos do 
campeonato, o Vitória ocu-
pa a 5ª posição na tabela 
classifi cativa, com 13 pon-
tos somados, em resultado 
de quatro triunfos e ape-
nas um desaire, totalizan-
do 123 golos marcados e 
107 sofridos.

Números que contras-
tam com o conseguido pelo 

adversário deste sábado. O 
1.º Dezembro apenas ven-
ceu por uma vez no cam-
peonato e por isso, apre-
senta-se em Setúbal no 10º 
lugar da tabela geral que 
envolve 14 equipas concor-
rentes a um lugar na se-
gunda fase da prova.

Além do Vitória-1º De-
zembro, a 6ª jornada do 
campeonato da 2ª divisão 
tem agendaos os seguintes 
embates: Sismaria-Marien-
ses; Boa-Hora-Benfi ca ‘B’; Al-
mada-Torrense; Loures-Ílha-
vo;  Benavente-aldo do Moi-
nho e Juve Lis-CDE Camões.

[ DR �
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Andebol tigre em frente na Taça de Portugal 
A equipa de andebol de 

seniores masculinos do Spor-
ting Clube de Espinho pas-
sou à segunda eliminatória 
da Taça de Portugal ao ven-
cer o Pombal por 23-39 (10-19 
ao intervalo), em encontro 
realizado no pavilhão do ad-
versário. Os Tigres irão jogar 
a segunda eliminatória da 
Taça do próximo dia 15, Na 
Nave Polivalente de Espinho, 
às 15 horas, defrontando a 
equipa do Clube Andebol 
Leça (Associação de Andebol 
do Porto), também da 3.' Di-
visão. 

Por sua vez, a equipa de 
juvenis masculinos foi ao Pa-
vilhão da Escola Fontes Pe-
reira de Melo, no Porto, bater 
o Boavista por 26.30 (13-15, 
ao intervalo), em encontro a 
contar para o Campeonato 
Nacional da 1.a Divisão. 

Por fim, a equipa de inici-
ados do Sporting de Espinho 
foi ao pavilhão de S. Paio de 
Oleiros perder com os locais 
por 27-20 (13-11 ao interva-
lo). 

Seniores (Taça de Portu-
gal) - Tiago Sousa, Vítor Pe-
reira e João Ribeiro (guarda-
redes); Bruno Antunes (8 go-
los), Pedro Almeida, João 
Domingues (2), André Ma-
chado (4), Manuel Sousa (1), 
André Sousa (4), Filipe La-
garto (1), Gustavo Silva (4), 
Francisco Lopes (3), Ricardo 
Soares (7), Tiago Ferreira (3) 
e José Capela (2). 

Treinador: Pedro La-
garto. 

Juvenis - Francisco Vas-
concelos e João Castro (guar-
da-redes); Jorge Ferreira (2 
golos), João Póvoa (3), Tiago 
Fonseca, Tiago Guedes (6), 
António Pinto (10), João Soa-
res, José Cruz, Leonardo 
Morgado, Artur Pinto, José 
Caetano (2), Tiago Soares, 
João Furtado (3), Guilherme 
Baptista e Ivo Bernardo (4). 

Treinador: Mário Lopes. 
Iniciados - Gonçalo Lou-

reiro, Bruno Aguiar e Ruben 
Aguincha (guarda-redes); 
João Fé lix, Sérgio Maganinho, 
Pedro Salvador (6 golos), 
André Sousa (2), Ricardo Sil-
va (8), Bruno Lourenço (1), 
Bruno Castro, Manuel Melo 
(1), Manuel Campos, Gonça-
lo Pinto, Frederico Queirós e 
Nuno Lima (2). 

Treinador: Vítor Pinhal. 
Próximos jogos: Sporting 

de Espinho-Monte (seniores 
masculinos), sábado, às 20 
horas, na Nave Polivalente 
de Espinho; Sporting de Es-
pinho-Académico Viseu (ju-
niores masculinos), domin-
go, às 17 horas, na Nave 
Polivalente de Espinho; Spor-
ting de Espinho-Lamego (ju-
venis masculinos), sábado, às 
16 horas, na Nave Polivalente 
de Espinho; Sporting de Es-
pinho-Académica de Coim-
bra (infantis masculinos), sá-
bado, às 18 horas, na Nave 
Polivalente de Espinho. 
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ACV EM BRAGA
E ESPOSENDE

No passado fim-de-semana, as equipas feminina e
masculina de iniciados AC Vermoim defrontaram em Braga
o ABC; a equipa de seniores foi a Esposende defrontar a
formação da Juvemar.
Os atletas ACV mostraram a sua qualidade, ainda que
com sorte diferente no resultado, em função da qualidade
dos adversários e do estado de preparação.
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ANDEBOL
DIDÁXIS COM VITÓRIAS

EXPRESSIVAS
No sábado, a equipa sénior da Didáxis venceu, por 11 go-
los de diferença, a formação do ABC/Manabola. Ao intervalo
já vencia por 16-9 e no final o resultado fixou-se em 32-
21. Para isso contribuiu a eficácia ofensiva das atletas Diana
Oliveira, com 7 golos, e de Filipa Gonçalves, com 8 tentos.
Foi um jogo em que as atletas da AA Didáxis mostraram
que, apesar de um jogo menos conseguido, têm argu-
mentos e qualidade.
No domingo, as iniciadas defrontaram, em casa, a equipa
do Juventude do Mar e perderam por números que, após
a 1ª parte, não seriam de esperar. Ao intervalo, o resultado
era de 13-16, no entanto na 2ª parte a AA Didáxis acu-
mulou erros ofensivos que permitiram que a equipa adver-
sária se destacasse em definitivo. Mesmo assim, boa
prestação da guarda-redes da AA Didáxis, Maria Amaro.
As juniores estraram em campo logo a seguir e tiveram
um jogo descansado, pois o AC Caminha não conseguiu
discutir o jogo. Nos primeiros minutos, a AA Didáxis já
ganhava por 10-0. A primeira parte terminou com números
pouco habituais neste escalão com a equipa da casa a
vencer por 24-1. A 2ª parte apenas serviu para avolumar
o resultado que se cifrou nuns expressivos 46-4. Cristina
Pontes e Diana Oliveira foram as atletas com maior acerto
ofensivo, com 9 e 10 golos apontados.
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PRÉMIO JOVI_NS GAS  '2015 
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Prensa para vinho e esmagador 
Prensa para vinho e esmagador para pequenos pro-
dutores vinícolas. Aspeto inovador no mercado: duplo 
acionamento mecânico e manual. Daniel José Lopes 
Antunes, 18 anos, Salvaterra de Magos - Escola Profis-
sional de Coruche 
CURRÍCULO - Prémio ideia inovadora - concurso nacio-
nal de protótipos tecnológicos 2015 organizado pela 
Associação Nacional de Professores de Eletrotecnia e 
Eletrónica 

Área Empreendedorismo 

Projeto Safer Bedbound Care 
Cama ortopédica multiarticulada que, para além dos mo-
vimentos latitudinais realiza movimentos longitudinais, 
o que constitui a inovação do prototipo. Miguel Alexan-
dre Ribeiro de Almeida, 18 anos, Benavente - Escola Pro-
fissional de Salvaterra de Magos • Miguel António Sousa 
Nabiço, 18 anos, Benavente - Escola Profissional de Sal-
vaterra de Magos 
CURRICULO - Menção honrosa no concurso nacional 
"Ciência na escola" - 12a edição 
AMBIÇÃO - Registar patente e comercializar 

Projeto FOR (Future of Recycle) 
Ecoponto inteligente com capacidade para proceder à 
seleção e separação de resíduos domésticos recicláveis 
Diogo Vitorino, 17 anos, Rio Maior - Escola Profissional 
de Rio Maior 
CURRICULO - Prémio Especial de Engenharia na 9a 
mostra da Ciência/ concurso Jovens cientistas investiga-
dores - Fundação da Juventude 2015 • Menção Honrosa 
do concurso de ideias INOVA-DIGESTE 
AMBIÇÃO - Continuar a evolução do protótipo e regis-
tar a patente. 

Projeto 4 x 4 in Schools 
Consiste em avaliar as competências nas áreas de en-
genharia (design, conceção e construção de carroçaria); 
marketing; marca; stand; na construção de um carro (4 
wheels drive). Francisco Santos, 15 anos, Ourém - Colé-
gio S. Miguel - Fátima • Bruno MotaJo, 16 anos, Ourém 
- Colégio S. Miguel - Fátima • Ana Figueira, 16 anos, 
Ourém - Colégio S. Miguel - Fátima 
CURRICULO - Participaram no Campeonato Mundial no 
reino Unido tendo ficado em 7° lugar e ganho o prémio 
Judges Special Award - 2015 • Participaram na final do 4 
x 4 in Schools em Conventry Inglaterra - 2015 
AMBIÇÃO - Dar o seu melhor para tentarem ir nova-
mente ao Mundial em representação de Portugal. 

Projeto IF (Intelligent Flow) 
Criação de um mecanismo que permite poupar água 
durante o processo de obtenção de água quente não 
sendo necessário desperdiçar-se água ou combustível 
para o fazer. João Rodrigues, 17 anos, Santarém - Escola 
Profissional de Rio Maior 
CURRÍCULO - 2° lugar no concurso internacional Intel 
ISEF - maior feira mundial de ciência nas escolas - St 
Pittsburgh EUA 2015 • 1° lugar no concurso ciência na 
escota 2014* 2° classificado no concurso FABLAB EDP 
Challenge 2014 
AMBIÇÃO - Registar a patente do projeto. Começar a 
fabricar e comercializar o protótipo. 

Fertalcume 
Aproveitamento de Resíduos (raspas verdes) da indús-
tria de curtumes para produzir fertilizantes. As raspas 
verdes são um resíduo não curtido da indústria de 
curtumes. Ruben Nascimento Nunes, 16 anos, Alcanena, 
Agrupamento de Escolas de Alcanena 
CURRÍCULO - Projeto vencedor do Prémio INOVA 
Criatividade 2015 ( 3° cliclo do ensino básico e secundá-
rio organizado pelo IAPMEI, Direção Geral de Educação 
e IPDJ) • 1° Prémio do concurso de ideias de negócio 
promovido pela CCDR Centro 
AMBIÇÃO - Contribuir para a valorização e otimização 
dos produtos resultantes da indústria dos curtumes da 
região de Alcanena. 

Ensino/Artes 

Barman 
Diogo Miguel Nunes Lopes, 18 anos, Benavente - Escola 
Profissional de Salvaterra de Magos. 
CURRICULO - Vencedor do concurso Jovem Talento 
da Gastronomia na categoria de Barman • Presença na 
final do concurso de Jovem talento da Gastronomia que 
decorrerá em Novembro 
AMBIÇÃO - Assumir-se como uma referência na sua 
área profissional 

Matemática 
Afonso Pinhal do Canto, 14 anos, Almeirim, Escola Bási-
ca Febo Moniz 
CURRICULO - 1° lugar no concurso nacional Canguru 
Matemático Sem Fronteiras 2015 Categoria Benjamins 
(7°/8° ano de escolaridade) 
AMBIÇÃO - Ter 5 a todas as disciplinas do 9° ano. 

Filosofia 
Maria João Robalo Portijo e Silva, 15 anos, Cartaxo, 
Escola Secundária do Cartaxo 
CURRICULO - Medalha de ouro nas IV Olimpíadas 
Nacionais de Filosofia - 2015 • Representou Portugal nas 
XXIII Olimpíadas Internacionais de Filosofia em Tartu 
(Estónia) 
AMBIÇÃO - Ser investigadora nas áreas de engenharia 
mecânica, aeronáutica ou biomédica. 

Página 16



  Tiragem: 38000

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Regional

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 23,00 x 30,50 cm²

  Corte: 3 de 7ID: 61736931 29-10-2015 | Feira e Eventos

Desporto 

Danças de Salão 
Mariana Alexandra Martinho Alcobaça, 14 anos, En-
troncamento - Academia de Dança do Entroncamento 
• Francisco Eduardo de Carvalho Pedrosa, 15 anos, En-
troncamento - Academia de Dança do Entroncamento 
CURRÍCULO DO PAR - Integra a seleção nacional de 
dança desportiva • Representou Portugal no campeo-
nato do mundo das 10 danças em Rimini Itália - 2015 • 
Convocado para campeonato do mundo danças latinas 
na Letónia e campeonato do mundo em danças stan-
dard na Moldávia • 7 vezes campeão nacional em danças 
latinas • 5 vezes campeão nacional em danças standard 
AMBIÇÃO - Ser cada vez melhor 

Andebol 
Mihaela Oana Minciuna, 16 anos, Alcanena - Juventude 
Amizade e Convívio (JAC) Alcanena 
CURRÍCULO - Internacional pela Seleção Portuguesa 
Sub17 • 13 Internacionalizações • Participação no cam-
peonato da Europa Sub17 na Macedónia 
AMBIÇÃO - Continuar a representar a Seleção Nacional 
Portuguesa • Ter carreira andebolista fora do país 

Andebol 
Patricia Emídio Rodrigues, 17 anos, Alcanena - HSG 
Blomberg (Alemanha) 
CURRÍCULO- Jogadora profissional da 1a divisão no 
clube HSG Blomberg (Alemanha) • Jogadora seleção na-
cional A • Internacional aos 15 anos • 102 internacionali-
zações - seleção sub17; sub18; Subi 9; Sub20; seleção A 
Nomeada 2 vezes para melhor jogadora do Campeonato 
Nacional 1a Divisão Seniores 
AMBIÇÃO - Alcançar a carreira profissional • Tirar o 
curso de Gestão 

Filosofia 
Sofia Cavaca Avelino, 17 anos, Santarém - Escola Secun-
dária Dr. Ginestal Machado 
CURRÍCULO- Representou Portugal nas XXII Olimpíadas 
de Filosofia em Tartu (Estónia) - 2015 • Medalha Prata 
nas IV Olimpíadas Nacionais - 2015 
AMBIÇÃO - Ter excelente percurso académico na área 
da saúde, biologia ou ciências. 

Andebol 
Raquel Ferreira Anacleto, 16 anos, Alcanena - Juventude 
Amizade e Convívio (JAC) 
CURRÍCULO - Internacional pela Seleção Portuguesa 
Sub17 • 13 Internacionalizações• Campeã nacional 
juvenis femininos 2013/2014• Campeã nacional juvenis 
femininos 2011/2012 
AMBIÇÃO -  Jogar num país estrangeiro • Atletismo 

Atletismo 
Carlos Prino, 18 anos, Ourem - Grupo de Atletismo de 
Fátima 
CURRÍCULO - Campeão nacional de Decatlo juniores 
2015 • Possuidor de vários títulos distritais nas diversas 
disciplinas do atletismo 
AMBIÇÃO - Participar em competições internacionais 

Música 
Bruno Filipe Ribeiro Santos, 16 anos, Entroncamento —
Sociedade Filarmónica Riachense 
CURRÍCULO - Vencedor Prémio Jovens Músicos 
organizado pela RTP/Antena2 - 2015 categoria solista 
em trompete menos de 21anos • Tocou a solo com a 
orquesta Gulbenkian, concerto transmitido em direto 
pela RTP2 
AMBIÇÃO - Fazer provas à Escola Superior de Hambur-
go - Alemanha 

Atletismo 
Mariana Rosa António, 17 anos, Abrantes, Sporting 
Clube de Abrantes 
CURRÍCULO - Medalha de bronze em Salto em compri-
mento nos campeonatos mundiais ISF que decorreram 
na China - 2015 • Medalha de prata nos 100mt barreiras 
nos campeonatos mundiais ISF que decorreram na China 
- 2015 
AMBIÇÃO -  Representar Portugal nos Jogos Olímpicos 

Atletismo 
Fabiana Jorge de Sousa, 15 anos, Torres Novas, Núcleo 
Sportinguista de Torres Novas 
CURRÍCULO - Campeã nacional olímpico jovem - 
1000mt • vice-campeã nacional corta mato - 2015 • 
Medalha de bronze no campeonato nacional de juvenis 
(ainda como iniciada) nos 1500m 
AMBIÇÃO - Representar Portugal nos Jogos Olímpicos 
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• 

- •  - 

C-A 

Atletismo 
Nádia Alberto Giovetty Carvalho, 14 anos, Torres Novas 
- Núcleo Sportinguista de Torres Novas 
CURRÍCULO - Campeã nacional Olímpico Jovem -
1500m obstáculos 2015 • Detentora do record nacional 
1500m obstáculos - 2015 • Campeã Nacional corta mato 
escolar - 2015 
AMBIÇÃO - Representar Portugal nas principais provas 
a nível mundial 

Triatlo 
Carolina Leal Vale da Serra, 16 anos, Ourém - Clube 
Natação de Torres Novas - Escola de Triatlo 
CURRÍCULO - Integrou seleção nacional categoria cade-
tes no campeonato europeu de triatlo 2015 • Integrou 
a seleção nacional na Taça da Europa de Triatlo 2015 • 
Vice-campeã Duatlo em cadetes 
AMBIÇÃO - Alcançar resultados de destaque em cam-
peonatos da Europa e do Mundo 

Triatlo 
Ricardo Filipe Lopes Batista, 15 anos, Torres Novas - Clu-
be Natação de Torres Novas - Escola de Triatlo 
CURRÍCULO - Integra a Seleção Nacional de Triatlo 
(cadetes e juvenis 2° ano) • Medalha de bronze no Cam-
peonato Europa - Cat Cadetes e juvenis - 2015 (Espanha) 
• Campeão Nacional Triatlo em juvenis - 2014* Medalha 
de prata Campeonato do Mundo de Biatle em iniciados 
(Guatemala) 
AMBIÇÃO - Lugares do pódio nos campeonatos da 
Europa e do Mundo 

Atletismo 
Patrícia Alexandra Cabral Silva -16 anos, Cartaxo - Asso- 
ciação Escola de Atletismo Rui Silva 
CURRÍCULO - Campeã Nacional 800 mt - Juvenis - 2015 
• Selecionada para participar no Festival Olímpico da 
juventude Europeia na Geórgia • Vice-Campeã Nacional 
Juvenis - 800mt - 2014 • Campeã Nacional Olímpico 
Jovem - 800 mt • Campeã Nacional Mega -Km • Vice-
-campeã Nacional Pista Coberta 800 mt - juvenis 
AMBIÇÃO - Melhorar as performances desportivas 

Triatlo 
Joana Beatriz Matos Luís Miranda, 14 anos, Torres No-
vas - Clube Natação de Torres Novas - Escola de Triatlo 
CURRÍCULO - Integra a seleção nacional no Campeo-
nato da Europa (cadetes e juvenis) • Campeã Nacional 
de triatlo por estafetas em 2014 • 4a classificada no 
Campeonato Nacional de Triatlo em 2012 
AMBIÇÃO - Conseguir resultados de destaque em Cam-
peonatos da Europa e do Mundo 

Basquetebol 
Mariana Barata Silva, 16 anos, Rio Maior - Clube Basket 
de Rio Maior 
CURRÍCULO - Vice- Campeã da Europa Sub16 • Interna-
cional desde os 14 anos • Atleta interna no Centro de 
Alto Rendimento em Lisboa desde 2013 
AMBIÇÃO - Continuar a representar a seleção nacional 
Jogar na equipa do Benfica 

Triatlo 
Alexandra Bettencourt Isabelinha Valério dos Santos, 
17 anos, Almeirim - Clube Desportivo "Os Águias" de 
Alpiarça 
CURRÍCULO - Campeã nacional triatlo cadetes 2014 • 
Representa a seleção nacional de triatlo desde 2013 • 6a 
classificada na Taça Europa de Triatlo em Viena 
AMBIÇÃO - Participar no campeonato de mundo de 
triatlo em Chicago 

Triatlo 
José Pedro Ferreira Vieira, 14 anos, Torres Novas - Clube 
Natação de Torres Novas - Escola de Triatlo 
CURRÍCULO - Campeão nacional triatlo categoria inicia-
dos 2014 • Praticante com estatuto de alto rendimento 
2014 • Medalha ouro campeonato da Europa Biatlo 2013 
• Medalha prata campeonato do mundo Biatlo infantis 
AMBIÇÃO - Conquistar lugares no pódio nos campeona-
tos da Europa e do Mundo 

Equestre - Equitação Desportiva 
Adaptada 
Gonçalo Pereira Marques -16 anos, Ourém - Sporting 
Clube de Portugal 
CURRÍCULO - 1° lugar no campeonato nacional - Sub18 
• 5° lugar no campeonato nacional absoluto 
AMBIÇÃO - Representar a Seleção nos jogos europeus 
e mundiais 
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Equestre - Hipismo 
Jorge Maria Dewaele Pereira Escudeiro, 14 anos, Tomar 
CURRÍCULO - Campeão Nacional de pré-juvenis - 2015 
• 2° lugar Taça da Juventude - 2014 • Diversos primeiros 
lugares em concursos nacionais 
AMBIÇÃO - Integrar a Seleção Nacional • Classificar-se 
em todos os concursos 

Futebol 
Ana Margarida Martins Silva, 15 anos, Ferreira do Zêzere 
- Clube Atlético Ouriense 
CURRÍCULO - Internacional pela Seleção Portuguesa na 
categoria sub-16 • Integrou equipa masculina futebol 7 
de Ferreira do Zêzere nos escalões infantil e iniciados 
• Representou a seleção distrital de iniciados sendo a 
única jogadora feminina a fazê-lo 
AMBIÇAO - Ser uma das melhores jogadoras femininas 
portuguesa • Continuar na Seleção Nacional • Jogar num 
país estrangeiro 

Futebol 
Henrique Ferreira Grazina Martins de Sá, 10 anos, Santa-
rém - S.L.Benfica 
CURRÍCULO - Jogador do S.L.Benfica há 4 anos • 
Campeão da Associação Futebol Lisboa - categoria 
Benjamins (Sub10) (2014-2015) • Campeão distrital de 
diversas categorias • Participou em diversos torneios in-
ternacionais defrontando equipas: Barcelona, Liverpool, 
Bayern Munique, Chelsea, Juventus, Manchester City 
AMBIÇÃO - Representar as cores de Portugal pela 
seleção nacional 

Esqui 
Marta Matias Ferreira Carvalho, 10 anos, Cartaxo - Ski 
Club Portugal 
CURRÍCULO - Campeã Nacional Slalon Gigante - Flocos 
(II) (10-12 anos) 2014/2015 • Ganhou todas as provas do 
calendário da Federação Portuguesa de Desportos de 
Inverno na época 2014/2015 • Participou em diversas 
provas internacionais em Espanha (Bejar;Sierra Nevada; 
Formigai) 
AMBIÇÃO - Continuar a ser Campeã Nacional nos 
próximos escalões e em todas as especialidades (Staton; 
Slalon Gigante e Super G) 

Futebol 
Afonso Carvalho Machado, 10 anos, Cartaxo -
S.L.Benfica 
CURRÍCULO - Jogador S.L.Benfica há 4 épocas • Cam-
peão da Associação Futebol Lisboa - categoria Benja-
mins (Sub10) (2014-2015) • Campeão da Associação Fu-
tebol Lisboa - categoria Traquinas A - Campeão distrital 
(2013-2014) • Campeão da Associação Futebol Lisboa 
- categoria Traquinas B - Campeão distrital (2012-2013) • 
Participou em diversos torneios internacionais defron-
tando equipas: Barcelona, Liverpool, Chelsea, Juventus, 
Manchester City, Inter Milão 
AMBIÇÃO - Ser jogador profissional no Benfica 

Futebol 
Lucas Rodrigues Carvalho dos Anjos, 11 anos, Santarém, 
Sporting Clube de Portugal 
CURRÍCULO -Jogador do Sporting Clube Portugal des- 
de 2015 - categoria traquinas 
AMBIÇÃO - Ser jogador profissional 

• 

Futebol 
João Pedro Fernandes Cardoso, 11 anos, Alpiarça -
S.L.Benfica 
CURRÍCULO -Jogador do S.L. Benfica desde 2010 
AMBIÇÃO - Ser profissional de futebol 

Futebol 
Francisco Maria Rosa Falcão, 13 anos, Abrantes -
S.L.Benfica 
CURRÍCULO - Jogador SL Benfica - época 2014/2015 • 
Campeão Associação Futebol Lisboa - iniciados • Vence-
dor Winter Cup Zenit St. Peterburg - 2015 
AMBIÇÃO - Ser internacional da seleção A 

Futebol 
Maria de Fátima Clemente Ribeiro, 16 anos, Vila Nova da 
Barquinha - Clube Atlético Ouriense 
CURRÍCULO - Integra a Seleção Nacional de Futebol cat. 
Sub16 desde 2014 
AMBIÇÃO - Ser internacional da equipa sénior de Por-
tugal 

Página 19



  Tiragem: 38000

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Regional

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 23,00 x 30,50 cm²

  Corte: 6 de 7ID: 61736931 29-10-2015 | Feira e Eventos

GUILHERME LOPES 
CAMPEÃO NACIONAL DE JUDO 

2015 JUVENIS 

ATLETA DO SPORTING 

CLUBE DE TOMAR 

Judo 
José Eduardo Ralha F. M. Cardoso, 14 anos, Tomar -
SCOCS Sem Soldos 
CURRÍCULO - Campeão nacional de juvenis - 2015 • Me-
dalha bronze no Campeonato Nacional Juvenis - 2014 
AMBIÇÃO - Participar em campeonatos internacionais 
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Futebol 
Martim Maria Ferreira, 9 anos, Santarém - S.L.Benfica 
CURRÍCULO - Jogador do S.L. Benfica desde época 
2013/2014 • Campeão distrital Lisboa - Cat. Traquinas A 
Capitão de equipa - Traquinas A 
AMBIÇÃO - Ser jogador profissional de futebol 

Ginástica 
Ana de Oliveira Gomes, 17 anos, Alpiarça - Clube de 
Trampolins de Salvaterra de Magos 
CURRÍCULO - Campeã nacional em trampolim individual 
em 2015 Categoria Juvenis Elite • Representa a Seleção 
Nacional desde 2012 • Medalha de bronze no campeo-
nato do mundo em trampolim individual • Campeã do 
mundo em Trampolim sincronizado realizado em Dayto-
na Beach (EUA) - 2014 • Ganhou 10 títulos nacionais 
AMBIÇÃO - Estar presente nos Jogos Olímpicos de 
2020 • Continuar a representar a Seleção Nacional • 
Conquistar títulos internacionais 

Judo 
Guilherme Pereira Lopes, 13 anos, Tomar - Sporting 
Clube de Tomar 
CURRÍCULO - Campeão Nacional Juvenis - 2015 • Inte-
grou a Seleção Nacional de Juvenis • Medalha Bronze 
Torneio Internacional de Valdemouro - Madrid 
AMBIÇÃO- Ser um grande judoca no futuro 

Ginástica 
Francisco Gabriel Rodrigues Santos, 15 anos, Torres 
Novas - União Desportiva e Recreativa da Zona Alta 
CURRÍCULO - Campeão nacional de cavalo com arções -
2015 • Vice-campeão nacional nas paralelas e barra fixa 
- 2015 • Ginasta na 1a divisão em todos os aparelhos da 
Ginástica Artística Masculina 
AMBIÇÃO - Participar no campeonato da Europa de 
Juniores na época 2017/2018 

Judo 
Bruno Ricardo Antunes Barros, 14 anos, Tomar - SCOCS 
Sem Soldos 
CURRÍCULO - Campeão nacional em -46kg - 2015 • Vice- 
-Campeão nacional em -50 kg - 2015 
AMBIÇÃO - Representar Portugal nos Jogos Olímpicos 

Ginástica 
João Francisco Diniz Antunes, 14 anos, Tomar, Socieda-
de Filarmónica Gualdira Pais 
CURRÍCULO  -  Campeão Nacional de Trampolim Indivi-
dual (escalão juvenil divisão base- 2015 • 3° classificado 
Copa Galícia 2015 - Trampolim Individual (escalão U14) 
AMBIÇÃO -  Ser campeão nacional de trampolim indivi-
dual no escalão junior divisão base 

Judo 
Patrícia Fernandes Sampaio, 16 anos, Abrantes - Socie-
dade Filarmónica Gualdim Pais 
CURRÍCULO - Campeã Nacional de Juniores - 2015 
Campeã Nacional de Cadetes - 2014 • Campeã Nacional 
de Juvenis - 2013 • 5° lugar Taça Europa Juniores - 2015 
• Diversos lugares de honra em torneios internacionais: 
Berlim, Corunha, Teplice, Toulouse, Vigo 
AMBIÇÃO - Participar nos Jogos Olímpicos 
Obter um bom resultado no Campeonato da Europa 

Natação 
Tiago Filipe Carvalho Campos - 16 anos, Salvaterra de 
Magos - Scalabiswim Club Natação Santarém 
CURRÍCULO -  Campeão Nacional juvenil S km (águas 
abertas) -2015 • Vice-campeão nacional 5km (indoor) • 
1° lugarjuvenil - 23° Circuito de Mar do Algarve 

1 AMBIÇAO -  Ser campeão europeu e olímpico 
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Natação 
Maria Madalena Sousa da Silva, 17 anos, Abrantes - Clu-
be Náutico de Abrantes 
CURRÍCULO - Campeã nacional absoluta 50m bruços 
2015 • Integrou a seleção nacional de desporto escolar 
no campeonato mundial e europeu • Detentora de 10 
recordes de junior e 11 absolutos 
AMBIÇÃO - Representar a seleção nacional • Baixar dos 
33 segundos nos 50m bruços em 2016 
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Natação 
Mafalda Sofia Jorge Rosa, 12 anos, Rio Maior - Clube de 
Natação de Rio Maior 
CURRÍCULO - Campeã Nacional 50, 400 e 800 metros 
livres • Recordista nacional 1500 m livres • Obteve o 2° 
lugar nos 400mt livres no Meeting de Berlim 
AMBIÇÃO - Estar presente nos Jogos Olímpicos de 
2020 

Rugby 
Guilherme Valente Vieira Curto, 16 anos, Santarém - 
Rugby Club de Santarém 
CURRÍCULO - Integrou a Seleção Nacional de Rugby 
Sub 16 (Lobinhos) - 2015 e 2014 • Integrou a Seleção 
Nacional de Rugby Sub 14 • Conquistou o 1° lugar Inter-
national Rugby Youth Festival- 2015 
AMBIÇÃO - Integrar a seleção nacional (Os Lobos) 

Natação 
Frederico Sucena Riachos,17 anos, Gotegã - Núcleo 
Sportinguista do Concelho da Golegã 
CURRÍCULO - Integra seleção nacional júnior • Integrou 
seleção nacional juvenis • Recordista nacional juvenil 50 
mt Livres 
AMBIÇÃO - Atingir os mínimos para o campeonato da 
Europa/2016 

Taekwondo 
Filipa Isabel Rafael Bastos, 16 anos, Almeirim - Associa-
ção 20Kms de Almeirim 
CURRÍCULO - Campeã nacional Sub21 - 2015 • Campeã 
nacional juniores - 2015 • Campeã nacional cadetes -
2013 
AMBIÇÃO - Integrar a seleção nacional para disputar o 
Campeonato Europeu de Juniores e revalidar os títulos 
alcançados 

Ténis 
Maria do Carmo Matos Lima Ruivo Ribeiro, 12 anos, 
Santarém - Clube Ténis Santarém 
CURRÍCULO - Integra a Seleção Nacional de Sub 12, 
tendo jogado em Agosto 2015 contra a Finlândia, Grã-
-Bretanha, Chipre e Polónia • Campeã Nacional em pares 
mistos (sub 12) - 2015 • Campeã Nacional Sub 10 - 2013 
• Campeã Nacional em pares mistos (sub 14) em 2014 • 
Selecionada para participar no Campeonato Europeu de 
Sub12 
AMBIÇÃO - Ser Campeã Nacional Sub 12 • Obter um 
bom resultado na Nations Challenge - Holanda 2015 

Natação 
José Henriques da Luz - 16 anos, Golegã - Núcleo Spor-
tinguista do Concelho da Golegã 
CURRÍCULO - Campeão Nacional de 100, 200 e 400 
metros livres • Integra a Seleção Nacional • Campeão 
Nacional em 2014, 2013 e 2012 
AMBIÇÃO - Alcançar os minimos para os Europeus de 
Juniores em 2016 

Taekwondo 
Lucian Procopciuc, 14 anos , Almeirim - Associação 
20Kms de Almeirim 
CURRÍCULO - Campeão nacional cadetes 2015 • Cam-
peão nacional cadetes 2014 • 17° no Campeonato da 
Europa de cadetes (Strasbourg)-2015 
AMBIÇÃO - Representar a seleção nacional • Revalidar 
o titulo de campeão 

Badminton 
António Luís Cruz Neves, 13 anos, Ourem - Associação 
Cultural Desportiva CHE Lagoense 
CURRÍCULO - Campeão Nacional de Singular Homens 
e Pares Mistos Subi 3 - 2015 • Vice-campeão Nacional 
de PM Subi 3 - 2015 • Campeão Nacional de PM Subi 3 -
2014 • Campeão Nacional equipas mistas Sub13 - 2014 
AMBIÇÃO - Tentar evoluir o mais possível dentro da 
modalidade 
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Equipas de Andebol do ACV 
com sortes diferentes 

O fim de semana competitivo do 
departamento de Andebol da 
Associação Cultural de Vermoim 
(ACV) contemplou jogos no es-
calão de Iniciados (masculino e 
feminino) e ainda a nível sénior. 
As duas equipas de Iniciados 
deslocaram-se a Braga para de- 

frontar o histórico ABC, em mais 
dois encontros que tiveram a in-
tenção de desenvolver compe-
tências técnicas e táticas das 
equipas. Já a equipa sénior fe-
minina viajou até Esposende e 
saiu derrotada por 42-16 frente 
ao Juvemar. 
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Andebol: Seniores e Juniores da Didáxis 
alcancam vitórias expressivas 

O passado fim de semana foi bastante produtivo para 
as equipas de Andebol da Associação Académica (AA) 
da Didáxis. Em Seniores, a equipa famalicense recebeu 
e levou de vencida a equipa do ABC/Manabola por 32-
21. Apesar das atletas não terem realizado uma partida 
extraordinária, a AA Didáxis foi superior ao longo de 
toda a partida, com Ripa Gonçalves (8 golos) e Diana 
Oliveira (7 golos) a destacarem-se pela sua veia golea-
dora. 

Em plano de evidência esteve igualmente a equipa 
júnior. Num jogo em que dominaram por completo o AC 
Caminha, as atletas famalicenses entraram muito fortes  

e nos primeiros minutos já venciam por io-o. Após a 
vantagem pouco habitual ao intervalo (24-1), a AA Di-
dáxis geriu o jogo na 22  parte e construiu um resultado 
avolumado (46-4). A nível individual, realce para os io 
golos de Diana Oliveira e os 9 tentos de Cristina Pontes. 

Por fim, as Iniciadas perderam frente à Juventude do 
Mar, num jogo disputado em Riba d'Ave. O resultado fi-
nal acabou por ser pouco expetável face ao rendimento 
das duas equipas no primeiro tempo. No entanto, vários 
erros da AA Didáxis comprometeram as intenções da 
equipa famalicense, pese embora a excelente exibição 
da guarda-redes Maria Amaro. 
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Seniores do Póvoa Andebol alcançam primeira vitória
A equipa de seniores do Clube de Andebol 
da Póvoa, criada esta época, conseguiu a 
sua primeira vitória no passado fim de se-
mana, ao vencer o SVR Benfica por 33-26.

Também vitoriosos saíram os minis, com 
um triunfo por 21-14 frente ao Gondomar, no 
jogo de estreia da época. Os infantis também 
saborearam a vitória nesta jornada ao ven-
cer em casa o Rio Tinto por 23-12.

Menos felizes foram as equipas de junio-
res e iniciados, que perderam 39-30 com o 
CPN e 25-21 com o AA São Mamede, res-
petivamente.

Poveiros vitoriosos no fim de semana
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Centenas de atletas, treinadores, dirigentes e clubes 
do concelho da Póvoa de Varzim vão ser reconheci-
dos pelo Município da Póvoa de Varzim, na noite de 
20 de novembro, sexta-feira, numa cerimónia que 
terá lugar no Pavilhão Municipal, espaço central e 
nobre do desporto poveiro.

Depois da I Gala, realizada há um ano no Cine Tea-
tro Garrett, Aires Pereira, presidente da Câmara 
Municipal da Póvoa de Varzim, e que assume igual-
mente o Pelouro do Desporto, entendeu deslocar 
esta sessão para uma das infraestruturas despor-
tivas, onde se exibem e se consagram muitos dos 
campeões do desporto local.  

A mudança verifica-se porque no concelho “aumen-
tou o número de campeões, fruto do seu trabalho 

PAVILHÃO MUNICIPAL 
ACOLHE GALA
DE DESPORTO 
A 20 DE NOVEMBRO

ENTRADA GRATUITA 
E MODALIDADES 
GALARDOADAS

Para acomodar da melhor forma todos aqueles 
que pretendam assistir ao espetáculo da II Gala 
do Desporto da Póvoa, no Pavilhão Municipal, a 
autarquia informa que as entradas são gratui-
tas, mas sujeitas a convite, que podem ser obtidos 
através das associações.

Durante a sessão serão reconhecidas mais de 200 
pessoas, entre atletas, treinadores, dirigentes das 
modalidades de: Andebol, Atletismo, Basquetebol, 
Ciclismo, Dança, Futebol, Futebol de Praia, Futevó-
lei, Karaté, Natação, Polo Aquático, Ténis de Praia, 
Tiro e Voleibol. Haverá lugar a diplomas também 
para o Desporto Escolar com as Atividades Rít-
micas Expressivas, Bodyboard, Boccia, Basque-
tebol e Natação. 

e este ano fomos sensíveis aos pais e amigos que 
desta forma podem estar todos presentes”, explica 
o edil poveiro, que confessa um orgulho ao ver 
“a forma como os atletas fazem questão de onde 
estão, ao vencerem títulos, mostrarem a bandeira 
da Póvoa de Varzim, como o caso do Bruno Tor-
res no Campeonato do Mundo de Futebol de Praia, 
exemplo seguido em muitos outros locais do país 
e do estrangeiro pelos nossos atletas. 

O autarca reforça, ainda, que a II Gala do Desporto 
da Póvoa de Varzim “será o reconhecimento que 
a cidade e as freguesias fazem a todos os distin-
guidos e também é uma forma de incentivar mui-
tos mais a praticarem desporto”, acentuando o 
enorme “movimento desportivo amador na Póvoa 
de Varzim que é algo que não tem paralelo a nível 
do país, através das dezenas de clubes e associa-
ções que integram os vários planos e movimentos 
desportivos locais”.

O crescimento do Desporto
na Póvoa de Varzim

A cerimónia, que terá um condão de dinamismo e 
de distinção, pretende assinalar “o empenhamento 
de uma marca de crescimento da terra” confessa 
Aires Pereira, sendo ainda o evento marcado para 
mostrar “as infraestruturas e o apoio no desen-
volvimento do cariz associativo local, ao realiza-
rem durante 9 meses da época baixa, muitos even-
tos desportivos que trazem até à Póvoa de Varzim 
milhares de pessoas, permitindo desta forma um 
grande contributo para o desenvolvimento da terra”.

Rui Costa foi um dos distinguidos em 2014
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MARÍTIMO ESTEVE QUASE SEMPRE POR CIMA 

Xico Andebol trouxe quinta derrota 
da custosa viagem à Madeira 

Cinco derrotas marcam o percurso 
negativo do Xico Andebol no arranque 
da temporada. O quinto desaire acon-
teceu no passado sábado, na Madeira, 
diante do Marítimo, numa derrota por 
34-29. 

Pressionado pela necessidade de co-
meçar a somar pontos, o Xico Andebol 
viajou até à Madeira com o objectivo 
de conquistar o primeiro triunfo. Mas, 
nunca esteve perto de o conseguir, urna 
vez que o Marítimo esteve quase sem-
pre em vantagem. A equipa madeirense 
chegou ao intervalo a vencer por 17-14. 
Três golos de desvantagem que o Xico 
Andebol não conseguiu reduzir no de-
correr do segundo tempo, sobretudo 
porque não encontrou forma para tra-
var o ataque cia equipa cia casa. 

A paragem que se segue no campeo- 

nato será, certamente, positiva para 
o treinador Gustavo Castro ter tempo 
para trabalhar a sua equipa para as exi-
gências desta época. Este grupo jovem  

ainda não conseguiu adaptar-se a uma 
prova competitiva e também exigente. 

ARITIMO 34 
Tiago Rodrigues, Luís Gama (1), Rodrigo Sousa (4), 
Francisco Silva, Guilherme Nascimento (2), Már-
cio Abreu (6), Hugo Freitas, André Correia, Paulo 
Moura (9), Nélson Silva (5) Bruno Sousa, Fred Rodri-
gues, José Santos, José Castro (2), Diogo Nunes e 
Xavier Barradas (5) 
T: GABRIEL GOMES 

XICO ANDEBOL 29 
Fábio Macedo, Francisco Ribeiro (1), José Santos 
(1), Pedro Correia (8), Carlos Abreu, José Silva (1), 
Rui Oliveira (2), Luís Castro, Luís Sarmento (7), 
Pedro Teixeira (5), José Moreira, Rui Carvalho (3), 
André Ribeiro e Alfredo Bravo (1) 

T: GUSTAVO CASTRO 

LOCAL: Pavilhão do C.S. Marítimo 

Árbitros: Duarte Santos e Ricardo Fonseca 
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ANDEBOL Em jogo da 3.ª jornada do Cam-
peonato Nacional da 3.ª Divisão de Seniores 
Masculinos, a formação do Feirense rece-
beu e venceu, no Pavilhão da Lavandeira, a 
equipa do ACD Monte,que ainda não tinha 
perdido qualquer jogo, por 26-20. Com esta 
excelente vitória a formação do Feirense, 
ainda que com um jogo a menos, assume 
a vice-liderança do campeonato.
O encontro começou com a jovem equipa 
do Feirense a mandar no jogo e a surpreen-
der por completo a formação visitante que 
nunca evidenciou capacidade de reagir ao 
melhor jogo dos azuis, daí a vantagem de 
seis golos ao intervalo. Na 2.ª parte, fruto 
das muitas exclusões para os atletas do 
Feirense, o jogo foi mais equilibrado, mas 
nunca esteve em causa a vitória, que até 
poderia ter sido mais expressiva.
Pelo Feirense alinharam e marcaram: Rui 
Leite, Tiago Leite, João Cardoso (2), Nuno 

Reis, Fábio Cardoso (3), César Macedo (2), 
Miguel Borges (3), António Oliveira, Carlos 
Madureira (9), Pedro Machado (5), Diogo 
Tavares (2), Mário Barbosa, Miguel Barbosa, 
Orlando Oliveira e Pedro Ribeiro. Treinador: 
Manuel Gregório 

Resultados dos restantes 
escalões de formação
Campeonato Nacional de Infantis | Fase 
Regional | 2ª Jornada
CD Feirense “B” 28-17 ACD Monte
CD Feirense “A” folgou nesta jornada.
Campeonato Nacional Iniciados | Fase Re-
gional | 4ª Jornada
AD Sanjoanense 41-39 CD Feirense “A”
CD Feirense “B” folgou nesta jornada
Campeonato Nacional de Juvenis 1ª Divisão 
| 5ª Jornada
CD Pateira 30-32 CD Feirense 
(Ver tabela classificativa na página 30)

Feirense Derruba 
o líDer acD monte
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ANDEBOL Na 2.ª jornada do Campeonato 
Nacional Seniores Masculinos, da 2.ª divi-
são, o S. Paio de Oleiros foi derrotado pela 
equipa GC Santo Tirso (21-32). O Ginásio de 
Santo Tirso foi a S.Paio de Oleiros dispos-
to a demonstrar porque lidera o campeo-
nato somando por vitórias todos os jogos 
efectuados. Com um conjunto recheado 
de bons executantes, imprimiram ao jogo, 
de princípio a fim, um ritmo sem quebras, 
apesar das constantes trocas de jogado-
res. O marcador ia crescendo, como se um 
furacão estivesse a atingir o pavilhão de 
S. Paio de Oleiros. Os atletas da equipa 
da casa tentavam corresponder ao que 
lhes era pedido pelos técnicos, mas eram 
improdutivos os seus esforços. O 11-20 ao 
intervalo parecia indicar que iriam sofrer 
uma derrota por números elevados. Os 

forasteiros eram mais equipa e mereciam 
estar em vantagem.
A equipa de Santo Tirso continuou a de-
senvolver um andebol de 1.ª divisão na 2.ª 
parte, mas nesta fase a diferença entre as 
duas equipas esbateu-se até chegar ao 
ponto de inversão. Os atletas de S. Paio de 
Oleiros estavam a ser mais equipa e lenta-
mente a diferença do marcador começou 
a baixar até aos 20 minutos, altura em 
que perdiam por sete. Uma série anormal 
de defesas do guarda-redes forasteiro e 
bolas nos ferros da baliza, mantiveram a 
baliza dos visitantes incólume nos últimos 
10 minutos, período em que conseguiram 
marcar por cinco vezes, conferindo ao 
marcador números exagerados para o que 
foi a 2.ª parte da equipa de Oleiros. (Ver 
tabela classificativa na página 30)

vitória Do Ginásio santo 
tirso em s. paio De oleiros
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Em jogo da 3ª jornada do 
Campeonato Nacional da 
3ª Divisão de Seniores Mas-
culinos a formação do CD 
Feirense recebeu e venceu 
no Pavilhão da Lavandeira 
a equipa do ACD Monte 
por 26-20, equipa que ainda 
não tinha perdido qualquer 
jogo. Com esta vitória a 
formação do feirense, ainda 
que com um jogo a menos, 
assume a vice-liderança do 
Campeonato.

aNdebol q Por 26-20

Seniores do Feirense vencem líder

O encontro começou 
com a jovem equipa do 
Feirense a mandar no jogo 
e a surpreender por com-
pleto a formação visitante 
que  nunca  evidenciou 
capacidade de reagir ao 
melhor jogo dos azuis, 
daí a vantagem de 6 golos 
ao intervalo. Na 2ª parte, 
fruto das muitas exclusões 
para os atletas do Feirense 
o jogo foi mais equilibra-
do, mas nunca esteve em 

causa a vitória, que até 
poderia ter sido mais ex-
pressiva. 

Pelo CD Feirense alinha-
ram e marcaram: Rui Leite, 
Tiago Leite, João Cardoso 
(2), Nuno Reis, Fábio Car-
doso (3), César Macedo (2), 
Miguel Borges (3), António 
Oliveira, Carlos Madureira 
(9), Pedro Machado (5), 
Diogo Tavares (2), Mário 
Barbosa, Miguel Barbosa, 
Orlando Oliveira e Pedro 

Ribeiro. Treinador: Ma-
nuel Gregório.

CDC Oleiros perde 
em casa

O Ginásio Santo Tirso 
venceu no último sábado 
o CDC Oleiros por 32-21. 
Com um conjunto rechea-
do de bons executantes, os 
tirsenses imprimiram ao 
jogo de princípio a fim um 
ritmo de jogo sem quebras 
apesar das constantes trocas 
de jogadores. O marcador ia 
em crescendo, como se um 
“furacão” estivesse a atingir 
o pavilhão de S. Paio de Olei-
ros. Os atletas da equipa da 
casa tentavam corresponder 
ao que lhes era pedido pelos 
técnicos mas eram infrutíferos 
os seus esforços. O 11-20 ao 
intervalo parecia indicar que 
iriam sofrer uma derrota por 
números elevados. 

Uma série anormal de defe-
sas do guarda-redes forasteiro 
e bolas nos ferros da baliza 
mantiveram a baliza dos de 
S. Tirso incólume nos últimos 
10 minutos, período em que 
o S. Tirso ainda conseguiu 
marcar por 5 vezes confe-
rindo ao marcador números 
exagerados para o que foi a 
segunda parte de uma equipa 
que alia a presença de atletas 
com muitas horas de jogos na 
2ª divisão, com a presença de 
muitos jovens com um imen-
so potencial para crescerem 
na modalidade Andebol.
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Alunos do Agrupamento de Escolas de Santa Comba Dão 
foram laureados numa cerimónia de entrega de prémios 

Os alunos do Agrupamento de Escolas 
de Santa Comba Dão foram laureados 
numa cerimónia de entrega dos diplomas 
aos alunos que concluíram o 12° ano no ano 
transacto, dos prémios Columba, do prémio 
do Desporto Escolar e ainda do prémio 
"Escrever um conto...". A cerimónia 
decorreu no dia 14 de Outubro, pelas 19 
horas, na Casa da Cultura. 

Apresentada por dois alunos do 
Agrupamento de Escolas de Santa Comba 
Dão, Carolina Ferreira e Augusto 
Femandes, a cerimónia foi composta pelos 

seguintes momentos: interpretação 
musical, entrega dos diplomas aos alunos 
que concluíram o 12.° ano, interpretação 
musical, entrega dos prémios Columba por 
ano de escolaridade, entrega do prémio do 
Desporto Escolar, entrega do prémio 
"Escrever um conto...", e uma última 
interpretação musical. 

O primeiro momento musical foi 
protagonizado por Diogo Martins, aluno do 

CMAD — Conservatório de Música e Artes 
do Dão, que interpretou o tema "Stars" do 
musical "Les Misérables", acompanhado ao 
piano pela professora Aukje Sarneel. 

Seguiu-se a entrega dos diplomas aos 
alunos que concluíram o 12° ano, dos 
cursos regulares, dos cursos profissionais e 
do CEF's - Cursos de Educação e 
Formação. 

O segundo momento musical da 
cerimónia foi da responsabilidade de Inês 
Gouveia, aluna do CMAD, que interpretou o 
tema "On my own" do musical "Les 
Misérables". 

De seguida, decorreu a entrega dos  

prémios Columba aos melhores alunos do 
1° ao 12° ano, incluindo os cursos CEF e 
Profissional. O presidente da Câmara 
Municipal, Leonel Gouveia, procedeu à 
entrega dos prémios aos seguintes alunos 
do 1° ano: 3° lugar - Eunice do Carmo Pinto 
Lago e Joana Lavado Jesus, do Centro 
Escolar Centro (CEC), e Inês Ganhão 
Coelho Ilnoco, do Centro Escolar Sul 
(CES); 2° lugar - Díana Amaral Marques 
Alves, do CES; 1° lugar - Duarte Simões 
Martinho, do CES. 

Leonel Gouveia aproveitou para se 

dirigir aos presentes, começando por 
mencionar que a cerimónia era mais um 
momento alto do Agrupamento de Escolas, 
mas sobretudo era um momento alto para 
os jovens premiados e para as suas 
famílias. Disse ainda que a cerimónia era 

um incentivo para todos os alunos do 
Agrupamento. 

"A escola não deve nem pode, em minha 
humilde opinião, deixar de distinguir 
aqueles que mais se destacaram', 
sublinhou, acrescentando que a atitude de 
premiar não pode ser entendida como 
discriminação aos outros alunos. 

O presidente fez referência à sua 
profissão de professor e disse que aceitou o 
desafio da Universidade Sénior para dar o 
seu contributo no ensino dos alunos 
daquela instituição. Elogiou ainda as 
interpretações musicais, pediu uma salva 
de palmas para os professores e 
congratulou os pais e os alunos. 

Após a intervenção do autarca, a 
directora do Agrupamento de Escolas, 
Madalena Dinis, entregou os prémios aos 
seguintes alunos do 2° ano: 3° lugar - Ana 

João Viegas dos Santos Durães Tomàs, do 
CEC; 2° lugar - Lara Marisa Calixto 
Femandes, do CEC; 1° lugar - Luis Miguel 
Maia Real, do Centro Escolar Norte (CEN).  

se distinguiram pelo seu desempenho 
escolar, desportivo ou literário, e foram 
seleccionados a partir de critérios 
específicos, que constam do Regulamento 

Interno do Agrupamento. Felicitou os alunos 
premiados e todos os que contribuíram para 
que fossem galardoados. Apelou à 
colaboração de todos para consolidar o 
crescimento do Agrupamento na conquista 
da excelência. 

A directora desejou sucessos pessoais, 
académicos e profissionais aos alunos que 
saíram da escola e agradeceu aos alunos e 
professores que ornamentaram a cerimónia 
e aos colaboradores da autarquia, do 
CMAD e do Agrupamento de Escolas. 
Terminou frisando que os alunos do 
Agrupamento de Escolas de Santa Comba 
Dão "são os melhores". 

Seguidamente, o presidente do 
Conselho Geral do Agrupamento de 
Escolas, Rui Celso, entregou os prémios 
aos seguintes alunos do 3° ano: 3° lugar -
André Oliveira Santos, do CEC; 2° lugar -
Afonso de Jesus Ferreira Alexandre, do 
CEC; 1° lugar- Diogo Filipe da Silva Pires do 
CEC. Entregou ainda os prémios aos 

seguintes alunos do 4° ano: 3° lugar - Inês 
Ferraz Sequeira, do CEC; 2° lugar - Lara 
Filipa Neves Mendes, do CES; 1° lugar - 
Carlota Beatriz da Cunha Martins, do CEC. 

A adjunta da directora do Agrupamento 
de Escolas, Anabela Mendes, entregou os 
prémios aos seguintes alunos do 5° ano: 3° 
lugar - Gonçalo Filipe Abrantes Femandes; 
2° lugar - Joana Pego Roque; 1° lugar -
Diogo de Oliveira Mendes Dias Saldanha e 
João Francisco Cordeiro Morais. 

O professor Jorge Silvestre entregou os 
prémios aos seguintes alunos do 6° ano: 3° 
lugar - Francisca Silva Correia; 2° lugar -
José Carlos Beato Pacheco Canotilho Lage; 
1° lugar - Cláudio Costa Ramos e Rúben 
Guilherme da Silva Marques. 

O professor Bibliotecário, José 
Cruchinho, entregou os prémios aos 
seguintes alunos do 7° ano: 3° lugar -
Catarina Isabel G. Barbosa e Ema Filipa 
Costa Martins; 2° lugar - Simão Gomes 
Milheiro; 1° lugar - Cassandra Costa 
Coelho. 

O vice-presidente da Associação de 
Pais e Encarregados de Educação, Luís 
Nunes, entregou os prémios aos seguintes 
alunos do 8° ano: 3° lugar - Liane Simões 
Pereira; 2° lugar - Ana Cristina Santos 
Soares Dias; 1° lugar - João Pedro Ferraz 
Sequeira. 

A adjunta de directora, Teresa Estrada, 
entregou os prémios aos seguintes alunos 
do 9° ano: 3° lugar - Patrícia Deus Trindade 
Santos; 2° lugar - Miguel José Castanheira 
Ribeiro; 1° lugar -Ana Rita Mateus Cordeiro. 

O subdirector, João Ferraz, entregou os 
prémios aos seguintes alunos do 10° ano: 3° 
lugar - Bruno Filipe Castanheira dos Santos; 
2° lugar - Rafael Filipe Abrantes Fernandes; 
1° lugar- Miguel Pego Roque. 

A professora Manuela Marques 
entregou os prémios aos seguintes alunos 
do 11° ano: 3° lugar - Bohdana Drahunyac; 
2° lugar - João Miguel Brito Morgado; 1° 
lugar - Augusto Manuel Oliveira Fernandes. 

Adirectora doAgrupamento entregou os 
prémios aos seguintes alunos do 12° ano: 3° 
lugar - Francisco Pinto Ferraz e Diana Filipa 
Dias Trindade Lobo; 2° lugar - Sara Gabriela 
Ferraz Ferreira; 1° lugar - Mariana Marques 
Gomes Brandão Bandeira. 

O professor José Rolinho entregou os 
prémios aos seguintes alunos do CEF —
Instalação e Operação de Sistemas 
Informáticos: 2° lugar - Pedro Miguel Neves 
Loureiro; 1° lugar • Marcelo Ferreira Martins. 

Coube ainda à directora do Agrupamento 
entregar o prémio ao seguinte aluno do 
Curso Profissional de Técnico de Energias 
Renováveis — Sistemas Solares: 1° lugar - 
Mayelson Sousa. 

No âmbito do projecto SOBE (Saúde Oral 
Bibliotecas Escolares), foi entregue um 
prémio, pela professora Bibliotecária Ana 
Craveiro, à vencedora do concurso 'Escrever 
um conto...", com o conto "Sorrir para a vida", 
Márcia Filipa Borges, do 12°C. • 

No âmbito do Desporto Escolar, foram 
entregues medalhas às campeãs distritais de 
Andebol no ano lectivo 2014 / 15, 
nomeadamente: Beatriz Salgueiro, Beatriz 
Sempere Rosa, Inês Cordeiro, Mariana 
Jesus, Micaela Alves, Mariana Soares, 
Mariana Caldeira, Joana Ribeiro, Maria Inês 
Ferreira, Christiane da Costa, Ana Carolina 
Rocha, Lara Neves e Cátia Duarte. A entrega 
foi da responsabilidade do professor Pedro 
Rosa, e teve a ajuda do presidente do 
Município e da directora do Agrupamento. A 
capitã da equipa agradeceu, em nome de 
todas as jogadoras, ao professor Pedro 
Rosa. 

A cerimónia terminou com mais um 
momento musical, interpretado por Carina 
Moreira, aluna do CMAD, no tema "I'd Give 
My Life ForYou" do musical "Miss Saigon". 

Madalena Dinis também se dirigiu aos 
presentes, dizendo que os alunos laureados Página 30
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Alunos do Agrupamento de Escolas de Santa Comba Dão 

foram laureados numa cerimónia de entrega de prémios 
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Andebol 3.a Divisão 1.a Fase zona 5 (1.a  jornada): Zona Azul-Costa d'Oiro, 46- 
-20; Lagoa-Vela Tavira, 16-20; CCP Serpa-Quatro ao Cubo, 28-14. Líderes: Zona Azul 
e CCP Serpa, três pontos. Próxima jornada (24/10): Costa d'Oiro-Vela Tavira; Zona 
Azul-CCP Serpa (17 e 30 horas); Quatro ao Cubo-Lagoa. 
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Ambição Joaquim Coelho (treinador) e Vasco Cordeiro (presidente) enquadram equipa sénior 

O objetivo da Zona Azul é a qualificação para a fase final do campeonato 

A fasquia elevada 
O andebol da Zona Azul vive um 
novo ciclo. E uma das maiores no-
vidades deste início de temporada 
foi a estreia do treinador Joaquim 
Coelho, também presidente da 
Associação de Andebol de Beja. 

Texto e foto Firmino Paixão 

Aoutra diferença identifica-
-se na definição dos objeti-
vos, pela afirmação de que a 

equipa lutará pela qualificação para 
a fase final do Campeonato Nacional 
da 3' Divisão, com os olhos postos 
na subida ao escalão superior. O novo 
técnico, o eborense Joaquim Coelho, 
explicou ao "Diário do Alentejo" que 
"foi um apelo que a Zona Azul me 
fez e eu estou aqui exatamente, não 
só a responder a esse apelo, mas tam-
bém porque treinar tem sido a minha 
grande paixão durante estes anos to-
dos, ensinar esta gente a crescer e a 
serem cada vez melhores atletas". O 
treinador afirma que "estou aqui com 
o coração aberto, é evidente que cada 
treinador e cada homem tem a sua 
forma de estar, há aqui algumas in- 

troduções que estão a ser feitas, mas 
a Zona Azul teve sempre grandes trei-
nadores ao longo da sua história". 

Faltava-lhe este desafio no seu vasto 

currículo? 

É verdade, isto realmente não é fácil 
porque o dube tem tradição no ande-
bol nacional. Eu tenho aqui algumas 
responsabilidades também, porque 
o clube normalmente vai às segun-
das fases, só não vai às fases finais. Eu 
pus a fasquia um pouco alta quando cá 
cheguei, vamos vero que vai acontecer, 
mas tudo isto é importante, não só para 
mim, mas também para os jogadores, 
conhecem outras pessoas, outros mé-
todos. E, acima de tudo, estamos irma-
nados sempre numa forma muito cor-
reta e amiga de honrar a Zona Azul, 
que é um dos melhores clubes do sul 
do País e tem que, efetivamente, tam-
bém ser apoiado, não só pela massa as-
sociativa, mas também pelos órgãos 
competentes desta cidade. 

Étambémopresidenteda Associação 

de Andebol de Beja, por isso, é im-

perioso perguntar-lhe se não existe  

conflito de interesses com a sua atual 

função? 

É uma pergunta legítima. Mas vejo 
isto como uma forma de ajudar o an-
debol. Como calcula, faço a viagem 
três ou quatro vezes por semana en-
tre Évora e Beja e, no fundo, para 
quem gosta destas coisas, isso nem 
sequer se coloca. Distingo perfeita-
mente as duas atitudes, é evidente que 
não é muito curial, também percebo 
isso, mas há uma coisa que é impor-
tante dizer: eu tenho feito um esforço 
grande, desde que cheguei à associa-
ção, para que os dubes arranjem mais 
treinadores e, sabe, há muita dificul-
dade em formar treinadores. É as-
sim, temos que nos dispor a assumir 
responsabilidades e eu cá estou para 
aceitar este desafio enquanto quise-
rem a minha colaboração. 

Referiu que tinha subido a fasquia 

dos objetivos, isso significa exata-

mente o quê? 

Que nós temos de ir disputar a fase fi-
nal. Esta equipa quase sempre morre 
na praia e não é por causa dos téc-
nicos, mas cada treinador que entra  

tem uma ambição diferente, eu não 
vinha para a Zona Azul depois deste 
convite honroso para tentar fazer a 
mesma coisa. É evidente que as coi-
sas podem correr mal, mas eu disse 
aos atletas e à direção que temos de 
tentar chegar à fase final do campe-
onato nacional; ficamos sempre ali à 
bica na 2' fase. Infelizmente, o dube 
tem ficado em terceiro e quarto lu-
gar e tinha de ficar em segundo, por 
isso, acho que temos de colocar a fas-
quia ligeiramente mais alta do que 
tem sido posta até aqui. 

Com a subida de divisão no 

horizonte? 

Exatamente. Repare, há quantos anos 
a Zona Azul está na 3' Divisão. E isto 
também afeta um pouco os jogado-
res. Vamos tentar, não quer dizer que 
o consigamos, agora vir para aqui 
com ideias diferentes e deixar tudo na 
mesma, isso não. Por isso, estamos a 
mudar algumas coisas, sem radica-
lismos, aproveitando o bom traba-
lho que já aqui estava e alterando al-
guns aspetos em função daquilo que 
é a nossa perspetiva do jogo. 

Os próximos jogos, Campeonato e 

Taça de Portugal, serão com o CCP 

Serpa, um dérbi regional... 

Vamos ver, cada jogo tem a sua his-
tória e os jogadores sabem que te-
mos que ter cuidado com os jogos em 
casa. O que trabalhamos durante a 
semana tem de ser posto ao nível do 
jogo. Vamos ver como correm as coi-
sas, mas é evidente que estamos a tra-
balhar no sentido de sermos melho-
res que os outros. Os jogos em casa 
são para ganhar e depois pontuar nos 
jogos fora. 

De que impulso precisa o an-

debol alentejano para ser mais 

consistente? 

Quando me fazem essa pergunta res-
pondo com sinceridade que, se não 
temos mais e melhor andebol, não 
será por não existirem miúdos que o 
queiram praticar. Só que as entidades 
oficiais estão fechadas, as câmaras, os 
agrupamentos de escolas, eu já quis 
visitar estes organismos e fecham-me 
a porta, tenho sempre muita dificul-
dade, nunca arranjam forma de nós 
lá chegarmos. 
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Andebol Nacional Juvenis 1.3  Fase zona 6 (1.a jornada): Zona Azul-Costa 
d'Oiro, 32-16; CC Loulé-AC Sines, 12-38; NA Redondo-Évora AC, 13-26; Albufeira-CCP 
Serpa, 23-24. Líder: AC Sines, três pontos. Próxima jornada (24/10): Zona Azul-NA 
Redondo; CCP Serpa-CC Loulé. Évora AC-Albufeira; Costa d'Oiro-AC Sines. 
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Seniores  Equipa ladeada por António Baião (treinador) e Carlos Amarelinho (presidente) 

O CCP de Serpa estreou-se a ganhar e prepara o dérbi com a Zona Azul 

Um plantei jovem 
Um plantei jovem enquadrado 
por um treinador com mais de 
três décadas de experiência na 
modalidade. Eis a equipa sénior 
do Centro de Cultura Popular de 
Serpa, um baluarte do andebol 
naquela cidade. 

Texto e foto Firmino Paixão 

H
á três épocas consecuti-
vas que a equipa sénior do 
Centro de Cultura Popular de 

Serpa falha, por pequenos detalhes, 
o acesso à 2.° fase do Campeonato 
Nacional da 3° Divisão de Andebol. 
António Baião, o técnico da forma-
ção da Terra Forte, acredita que nesta 
época o clube tem margem para o 
conseguir, não obstante a juventude 
do plantei e a reconhecida qualidade 
dos adversários. O treinador perspe-
tiva o dérbi de amanhã na cidade de 
Beja, frente à Zona Azul, e deixa algu-
mas dicas para que a modalidade se 
desenvolva no Alentejo. 

Quais as novidades com que o CCP 
Serpa se apresenta em mais um  

Nacional da 3' Divisão? 
Cá estamos, mais um ano, sem mui-
tas novidades. Mantivemos, mais 
ou menos, os mesmos jogadores da 
época passada, com exceção de dois 
que saíram, um que abandonou a 
modalidade e outro que saiu por mo-
tivos académicos, mas fomos buscar 
dois atletas à Vidigueira e o grosso do 
plantei é o mesmo. 

O plantei apresenta-se com mais ma-
turidade, mais experiência e capaz 
de dar melhor resposta aos desafios? 
Temos um plantei muito jovem, o jo-
gador mais velho tem 23 anos e esse é 
o problema, porque nesta competição 
encontramos equipas mais maduras, 
mais experientes. Lembro-me, por 
exemplo, do Vela de Tavira, da Zona 
Azul, do Lagoa, equipas com outro 
traquejo, com jogadores que têm tido 
um percurso sempre na 3° Divisão e, 
às vezes, na 2°. Obviamente que isso 
lhes dá mais maturidade. 

Mais ambição e muita vontade em 
dignificar o CCP Serpa? 
Esse pensamento de dignificar o clube  

está sempre presente. Mas existe a am-
bição de nos qualificarmos para a 2.8 
fase do campeonato. O andebol em 
Serpa já tem algumas décadas, tem tido 
altos e baixos, mais altos do que baixos, 
e não falo propriamente só dos resulta-
dos, já que o dube manteve sempre ati-
vidade ao nível na formação. No ano 
passado, no início da época, fomos às 
escolas, tivemos algumas intervenções 
para podermos potenciar os escalões cá 
de baixo e conseguimos alguns resul-
tados nos bâmbis e nos minis, onde te-
mos já cerca de 20 miúdos a jogar. Não 
sei se eles serão o futuro, é muito cedo 
para estar a afirmar isso, mas uma 
coisa é certa: também é importante que 
existam seniores no clube, porque a re-
ferencia dos atletas está no topo da pi-
râmide, que é a equipa sénior, e esse é 
uni esforço que a direção tem mantido 
e que é de louvar. 

As metas são moderadas, o clube 
tem uma visão pragmática da sua 
capacidade? 
Os objetivos são idênticos aos do ano 
passado e passam por conseguirmos 
o apuramento para a segunda fase,  

essa é a meta principal da equipa. 
Temos consciência de que não será 
fácil, porque temos do outro lado ad-
versários difíceis, adversários expe-
rientes, com equipas mais rotina-
das. Andamos há três anos a falhar o 
acesso à 2° fase por um lugar na clas-
sificação, temos consciência de que 
existem equipas com outro potencial, 
mas nós cá estamos para a luta, com 
o nosso trabalho no dia a dia e com a 
dedicação destes jovens. 

Os dois próximos jogos serão em 
Beja com a Zona Azul, amanhã para o 
campeonato, a 1 de novembro para 
a Taça de Portugal... 
Serão jogos em que a Zona Azul tem 
um normal favoritismo, contudo os jo-
gadores, nessas circunstâncias, tam-
bém vão um pouco mais além e su-
peram-se só pelo facto de jogarem um 
dérbi. É assim em todas as modalida-
des, às vezes as equipas mais fracas su-
periorizam-se. Será um jogo difícil, a 
Zona Azul manteve a espinha dorsal, 
trocou apenas de treinador, mas será 
um jogo em que tentaremos dar o me-
lhor. Tentaremos ganhar, sabendo que  

será dificil, mas temos a consciência de 
que no campeonato temos que tradu-
zir o nosso valor em pontos, porque se 
não os conseguirmos começamos a fi-
car para trás, a equipa é nova e psico-
logicamente também pode ser afetada 
por esse fator. 

O andebol alentejano precisa de um 
forte impulso para a modalidade 
crescer e valorizar-se? 
Estou aqui há mais de 30 anos e estou 
a ficar cansado. Sinto que há dificul-
dades com os jogadores para poten-
ciar a formação, há dificuldades de 
dirigentes e treinadores, e não se to-
lera que um treinador tenha que pos-
suir o Grau 2 para treinar uma equipa 
de infantis. Olhamos para o futebol e 
um treinador de seniores tem o Grau 
1. As exigências que a federação faz 
são enormes, já fiz este apelo anterior-
mente, mas não chega lá acima, mas é 
importante que pensem que se que-
rem andebol no interior têm de mu-
dar alguma coisa. Isto tem de mudar 
algum dia, porque os clubes andam 
há muitos anos a fazer um esforço 
enorme, mas uni dia vão parar. 
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Ultimo jogo do Sporting disputado em casa contra o ABC 

SUSANA SILVA 

ANDEBOL 

Sporting da Horta regressa 
do Continente 
com mais duas derrotas 
Rumo da equipa pode mudar para a semana 

Sporting Clube da Horta 
(SCH) esteve esta semana 
no continente português 

para cumprir dois jogos que tinha 
em atraso no âmbito do Campeona-
to Fidelidade de Andebol 1. De am-
bos os encontros, a equipa faialense 
saiu com grandes derrotas. 

A equipa da Eduardo Bulcão via-
jou como a última equipa na tabela 
classificativa. Contudo, apenas ti- • 
nha realizado cinco dos oito jogos 
previstos nas oito jornadas já dispu-
tadas pelas outras equipas. 

No primeiro jogo, em atraso da 
quarta jornada, realizado segunda-
-feira no Dragão Caixa, a equipa 
faialense defrontou o Porto e saiu 
com uma pesada derrota, por 19-39. 

Na quarta-feira, o SCH foi ao Gi-
násio do Sul defrontar o Sporting, 
um jogo a contar para a oitava jor-
nada. Deste encontro, a equipa faia-
lense voltou a sair com uma clara 
derrota, por 40-21. 

As vitórias dos dragões desta 
semana, frente ao SCH e ao Delta/ 
Belenenses, permitiram-lhes recu-
perar a liderança da tabela classi-
ficativa da prova, encontrando-se 
agora com 27 pontos, uma vanta-
gem de cinco pontos em relação 
ao Benfica e Sporting, qs segundo 
classificados que contam com me-
nos um jogo realizado que o Porto. 

Com mais estes jogos disputa-
dos a equipa faialense mantém-se 
na base da tabela classificativa com 
nove pontos somados em sete jogos, 
tendo vencido apenas um deles. 

Jorge Rosa, vice-presidente do 
SCH para o andebol, fez um balanço 
negativo destes dois jogos, os quais  
a equipa faialense, não tendo tido 
"capacidade para dar mais luta", 
perdeu "por diferenças volumosas". 

"O valor da equipa não é aquele 
que vimos neste jogo", sublinhou 
Jorge Rosa. "Analisando as circuns-
tâncias, jogámos contra duas gran-
des equipas nas casas delas. O SCH 
está a passar uma fase difícil com  

alguns jogadores fundamentais le-
sionados ou debilitados", rematou. 

Confessando que as expetativas 
para estes dois últimos jogos eram 
"pouco otimistas", o vice-presiden-
te esclareceu que "o calendário não 
ajudou em nada" urna vez que de-
frontaram "as seis ou sete melhores 
equipas do Campeonato de uma 
vez". 

O SCH poderá ver uma luz ao 
fundo do túnel e o rumo da equi-
pa no Campeonato pode sofrer al-
terações. Jorge Rosa lembrou que 
a partir da próxima semana e nos 
próximos dois meses o SCH terá 
"uma agenda mais acessível com  

jogos mais adequados à equipa". Na 
opinião do vice-presidente, "o ver-
dadeiro valor do SCH será mostrado 
nos jogos do próximo mês". 

Este sábado, pelas 21h00, o Pavi-
lhão Desportivo da Horta será palco 
do jogo entre o SCH e o Benfica. Pa-
ra Jorge Rosa, este jogo enquadra-se 
na mesma linha dos jogos disputa-
dos esta semana já que é esperada 
uma equipa forte, o que dificultará 
a performance da equipa faialense. 

Contudo, o vice-presidente para 
o andebol, afirmou que "o objetivo 
tem que ser pontuar mesmo com li-
mitações", deixando claro que "há 
vontade para isso" já que o SCH joga 
em casa e contará com o apoio do 
público. 

Neste jogos no Continente, o úl-
timo reforço do SCH, o brasileiro 
Ramon Oliveira, não jogou visto só 
ter chegado quarta-feira ao Faial. O 
brasileiro fez ontem o primeiro trei-
no sob o comando de Filipe Duque 
e estará, à partida, disponível para 
o jogo de sábado frente ao Benfica. 

De relembrar que o SCH, para 
além do encontro com o Benfica, 
fica ainda com um jogo em atraso 
da primeira jornada frente ao Avan-
ca. O encontro está agendado para 
o dia 7 de novembro no Complexo 
Adelino D. Costa. • 

Susana Silva 
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NOTÍCIAS DO GINÁSIO 
CLUBE DE SANTO TIRSO 

ANDEBOL — A equipa princi-
pal foi vencer ao Pavilhão Flávio Sá 
Leite, em Braga, o Arsenal, forma-
ção que partilhava, invicta, a lide-
rança do Campeonato Nacional da 

Divisão com o Ginásio. Foi, 
aliás, mais um fim-de-semana ex-
tremamente positivo em termos de 
resultados desportivos: 

Seniores: Arsenal de Braga, 26 
vs Ginásio, 27; seniores B: Ginásio, 
36 vs Godim, 21 e C. A. Póvoa, 25 
vs Ginásio, 28; juniores: F. C. Porto, 
23 vs Ginásio, 16, e Avanca, 27 vs 
Ginásio, 29; juvenis: Xico Andebol, 
23 vs Ginásio, 28 e infantis: Santana, 
10 vs Ginásio A, 56 e Ginásio B, 10 
vs F. C. Gaia, 35. 

NATAÇÃO — Juvenis, juniores 
e seniores: treze novos recordes 
pessoais alcançados, pelos sete 
nadores tirsenses em competição, 
num desempenho de 109,8%, na 
respetiva prova de preparação, que 
decorreu ao longo de todo o fim-de-
semana, na Piscina Municipal de 
Paços de Ferreira. 

Amanhã e domingo, será a vez 
de os infantis iniciarem a época, 
com a prova de preparação a ser 
disputada em Vila Meã. 

TÉNIS — Sub-18: João Barbo-
sa foi eliminado na primeira ronda 
do Torneio de Oliveira de Azeméis, 
por 6-2 e 6-4, frente a Pedro Vide, 
da E. T. Maia. Margarida Pereira e 
Patrícia Brandão não jogaram, de-
vido ao estado do tempo. Sub-12: 
Tomás Barbosa foi o vencedor da 
prova disputada em Vila do Conde. 
Para chegar à final, teve que ven-
cer, nas meias-finais, Francisco 
Vilaça (G.C.S.T.) e, na final, Gui-
lherme Cruz (C.T.G.). No setor fe-
minino, Isabel Gonçalves venceu 
dois encontros e perdeu outros tan-
tos. 

VOLEIBOL — Seniores femini-
nos: Ginásio, O vs Sp. Braga, 3 (19-
25; 20-25 e 17-25); juniores fem.: 
Castêlo da Maia, 3 vs Ginásio, O 
(25-23; 25-16 e 25-20); juvenis mas-
culinos: Ginásio, 2 vs C. A. 
Madalena, 3 (25-17; 25-23; 17-25; 
23-25 e 6-15); cadetes fem.: Giná-
sio, O vs Porto Volei, 3 (21-25; 13-25 
e 18-25); cadetes masc.: Ginásio, 1 
vs V. C. Viana, 3 (17-25; 21-25; 27-
25 e 22-25); iniciados fem.: C.N.S. 
Rosário, 3 vs Ginásio, O (25-3; 25-
16 e 25-13) e infantis fem.: A.A. S. 
Mamede, 3 vs Ginásio, O (25-7; 25- 

10 e 25-10). 
Neste final de semana, tem iní-

cio o Campeonato Nacional da 
Divisão Seniores masculinos, com 
a nossa equipa a receber o Amares, 
amanhã, pelas 15 horas, no Pavi-
lhão do Ginásio. Também os se-
niores femininos jogarão no mes-
mo, tanto no sábado, como no do-
mingo. 

INSCRIÇÕES 

Estão abertas as inscrições para 
a época 2015/2016 de todas as mo-
dalidades: 

Academias (Pilates, Manutenção 
Homens); Andebol; Artes Marciais 
(Alex Ryu Jitsu); Atletismo; Ballet; 
Campismo e Caravanismo; Ginásti-
ca Rítmica; Natação; Ténis; Ténis 
de Mesa; Trampolins e Voleibol. 

Fernando Vale 
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A Associação Masters Andebol 
do Porto (Masters Porto) venceu o 
European Masters Handball Cham-
pionships, no escalão +35, disputado 
em Nice, de 2 a 4 de outubro.

“Depois de avaliarmos todas as 
equipas a vê-las jogar ficamos com 
a ideia que tínhamos potencial para 
ganhar”. Foi com estas palavras que 
o trofense Paulo Sousa caracterizou 
a primeira participação da Masters 
Porto no campeonato europeu de an-
debol. A equipa portuguesa, com-
posta exclusivamente por ex-atletas 
de andebol do Futebol Clube do Por-
to, incluindo os atletas da Trofa Pau-
lo Sousa e Virgílio Pinto, defrontou 
a seleção Russa +35, vencendo por 
16-14 no desempate por lançamen-

A equipa “vintage” 
do Porto tem trofenses

tos de 7 metros, após uma igualda-
de a 12 golos no tempo regulamen-
tar. “Nós estávamos a ganhar 9-3 ao 
intervalo e estávamos todos muito 
entusiasmados a pensar ‘está ganho, 
isto é nosso’,  quando demos conta 
faltavam 3 segundos para acabar o 
jogo e  estávamos a perder 12-11. A 
três segundos do final o Jorge Car-
valho conseguiu fazer o golo do em-
pate, depois fomos para os sete me-
tros fazer os penáltis e ganhamos 
nos penaltis. Aí é que fizemos a fes-
ta”, explicou o atleta trofense de 48 
anos. A Masters Porto trouxe ain-
da para Portugal o troféu de melhor 
guarda-redes e de melhor jogador 
entregues a Sérgio Morgado e Mi-
guel Solha, respetivamente.
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Associação Desportiva Godim 
(Ondebol) - Peso Régua 
Jogos do próximo fim de semana 24/10 a 25/10/2015 
Campeonato Nacional Seniores 
Masculinos 3' Divisão 1' Fase Zona 
1 
24/10/2015, Sábado, 21:30 horas -
Pavilhão Municipal Ermesinde C P 
Natação - AD Godim 

Iniciados Masculinos - 1' fase -
Série B 
25/10/2015, Domingo, 11:00 horas 
- Pavilhão Municipal de Peso da 
Régua 
A D Godim - ABC Braga "A" 

Iniciadas Femininas - fase - Série 
A 
25/10/2015, Domingo, 15:00 horas -
Pavilhão Municipal Maia 
Maiastars - AD Godim 

Infantis Masculinos - Torneio Aber- 
tura - Série B 
24/10/2015, Sábado, 16:30 horas 
- Pavilhão Municipal de Peso da 
Régua 
AD Godim - BECA "A" 

Resultados do fim 
de semana anterior: 
Campeonato Nacional Seniores 
Masculinos 3' Divisão I' Fase Zona 
1 

17/10/2015, Sábado, 18:00 horas 
- Pavilhão Desportivo Rebordões - 
Santo Tirso 
GC Santo Tirso "B" 36 - AD Godim 
21 

18/10/2015, Domingo, 16:00 horas 
- Pavilhão Municipal de Peso da 
Régua 
AG Godim 23 - Sport Vila Real 
Benfica 22 

Iniciadas Femininas - P fase - Série 
A 
18/10/2015, Domingo, 14:00 horas 
- Pavilhão Municipal de Peso da 
Régua 
AD Godim 15 - AC Fafe 15 
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g O FC Porto bateu  segunda-feira o
Sporting da Horta, por 39-19, em jogo
em atraso da quarta jornada do
Campeonato Fidelidade Andebol 1,
recuperando assim a liderança da
prova, com 24 pontos, mais dois do
que o Benfica, segundo classificado. 

Na quarta ronda, os azuis e brancos
deveriam deslocar-se aos Açores, mas
deu-se uma inversão de jornada, que
permite aos insulares concentrar uma
série de jogos no território continen-
tal. 

Também por isso, o Sporting da
Horta apresentou-se no Dragão Caixa
como último classificado (sete pon-
tos, mas apenas cinco jogos).

O Passos Manuel foi vencer a
Avanca por 28-30, em jogo da oitava
jornada do Campeonato Fidelidade

Andebol 1. Num jogo que se espera-
va equilibrado, não houve surpresas
e, de facto, a partida esteve sempre
em aberto até ao final. 

Em Belém, o Águas Santas
Milaneza confirmou o seu favoritis-
mo. Foi para o intervalo a vencer o
Delta Belenenses por 11-14 e no
segundo tempo geriu essa vantagem,
terminando com uma vitória por

23-27. 
O jogo SL Benfica-Madeira SAD,

adiado para as 20.30 horas, devido a
problemas com os voos oriundos da
Madeira, foi ganho pelo SL Benfica
(29-23) depois de uma primeira parte
extremamente equilibrada (14-13). 

Já se realizaram os jogos Maia
ISMAI-ABC/UMinho (36-38) e AC
Fafe-FC Porto (18-34).

Maria José Silva

Porto confirma liderança após
vitória esmagadora ao SCH

CAMPEONAtO FIDElIDADE ANDEBOl 1

DR
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Callidas com 
entrada negativa 

Iniciou-se no último fim de 
semana a competição para as 
equipas do Callidas Club, que 
esta época participa apenas com 
duas equipas nas provas da 
Associação de Andebol de Braga. 
A equipa de Juvenis Femininos 
teve direito a jornada dupla, mas 
saiu derrotada de ambas as 
partidas. Em casa, na última 
sexta-feira jogou com o 
Maiastars e perdeu por 13-21. Já 
no passado domingo foi a Riba 
D' Ave defrontar a Didáxis, tendo 
perdido por 21-13. 

Já a formação de Juvenis 
Masculinos foi a Vita Real para 
defrontar o Vila Real e Benfica, 
num jogo mais equilibrado, mas 
perdeu por 25-21. 
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