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> sílvio gonçalves

A equipa de andebol feminino
do Juventude Mar está de re-
gresso à I divisão nacional, de-
pois de ter vencido o Santa Joa-
na. Num jogo realizado no Pa-
vilhão Municipal das Lameiras,
em Famalicão, e em que ambas
as formações mantinham espe-
ranças de subir de escalão, foi a
equipa da Juve Mar a levar a
melhor por 29-25, numa partida
sempre muito disputada e equili-
brada, como aliás demonstra o
empate a 13 golos registado ao

intervalo.
No final do encontro, a alegria

era grande pelo regresso ao
primeiro escalão, Paulo Martins,
coordenador e técnico da equipa
diz que “era a nossa obrigação
estar na primeira divisão, de
onde nunca deveríamos ter saí-
do. Mas esta subida é sempre
importante para o concelho, para
a freguesia e para nós. Fizemos
história, uma vez mais”.

A equipa de Esposende que
teve na atleta Carla Sá a melhor
marcadora da zona de apura-
mento, com um total de 21

golos, vai começar agora a
pensar no que aí vem. “Agora há
que pensar e organizar o futuro
porque as responsabilidades são
bem maiores do que foram até
aqui. Mas tenho confiança que
tudo será devidamente acautela-
do”, refere Paulo Martins.

Mas agora é sobretudo tempo
para festejar esta grande con-
quista que é para o presidente do
clube, Fernando Cepa “mais um
marco na nossa história e da
qual nos orgulhamos. Os nossos
parabéns vão para a equipa téc-
nica e para as atletas”.

DEPOIS DE VENCER O SANTA JOANA POR 29-25

Juventude de Mar regressa ao convívio dos grandes

DR

O empenho e união demonstradas foram fulcrais para o regresso à I Divisão
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COLECTIVIDADESCOLECTIVIDADESCOLECTIVIDADESCOLECTIVIDADESCOLECTIVIDADES

O Sporting Clube das Caldas rea-
lizou um jantar de encerramento de
época na passada sexta-feira, que
juntou elementos das várias equi-
pas e modalidades que represen-
tam o clube. Nesta festa foram ho-
menageadas várias pessoas pela
sua colaboração com a colectivida-
de.

O presidente Carlos Gomes agra-
deceu não só a presença como a
aplicação de todos os atletas que
representaram o clube ao longo de
uma longa temporada. “Revelaram“Revelaram“Revelaram“Revelaram“Revelaram
uma disciplina, desejo a todo ouma disciplina, desejo a todo ouma disciplina, desejo a todo ouma disciplina, desejo a todo ouma disciplina, desejo a todo o
momento de ir mais longe e vonta-momento de ir mais longe e vonta-momento de ir mais longe e vonta-momento de ir mais longe e vonta-momento de ir mais longe e vonta-
de de jogar digna de realce”de de jogar digna de realce”de de jogar digna de realce”de de jogar digna de realce”de de jogar digna de realce”, refe-
riu, acrescentando que “temos equi-“temos equi-“temos equi-“temos equi-“temos equi-
pas para o futuro, é nestes jovenspas para o futuro, é nestes jovenspas para o futuro, é nestes jovenspas para o futuro, é nestes jovenspas para o futuro, é nestes jovens
que temos que apostar e dar todo oque temos que apostar e dar todo oque temos que apostar e dar todo oque temos que apostar e dar todo oque temos que apostar e dar todo o
apoio”apoio”apoio”apoio”apoio”.

Na cerimónia houve dois grupos
de homenageados, mas todos “pes-“pes-“pes-“pes-“pes-
soas que ajudam o SCC e nós nãosoas que ajudam o SCC e nós nãosoas que ajudam o SCC e nós nãosoas que ajudam o SCC e nós nãosoas que ajudam o SCC e nós não
temos possibilidades de lhes retri-temos possibilidades de lhes retri-temos possibilidades de lhes retri-temos possibilidades de lhes retri-temos possibilidades de lhes retri-
buir com mais que o agradecimen-buir com mais que o agradecimen-buir com mais que o agradecimen-buir com mais que o agradecimen-buir com mais que o agradecimen-
to e a estima que temos”to e a estima que temos”to e a estima que temos”to e a estima que temos”to e a estima que temos”, subli-
nhou Carlos Gomes.

O primeiro grupo foi constituído
pela professora Margarida Reis, o
representante do andebol Mário
Couto, Inês Laginha, que ajuda o
clube nas tasquinhas, Jaime Feijão,
que ajuda na parte da comunica-
ção e Isabel Gomes.

O segundo grupo foi formado
pelos treinadores Carlos Silva e
Vasco Norte, o fisioterapeuta Pau-
lo Parente e Hugo Madruga, que por
razões profissionais não integra
nenhum quadro, mas durante mui-
tos anos serviu o clube “com pai-“com pai-“com pai-“com pai-“com pai-
xão”xão”xão”xão”xão”, realçou o presidente.

Os seniores presentes receberam
ainda a taça referente à conquista

Sporting das Caldas homenageou colaboradores no
jantar de encerramento de época

     Os homenageados no jantar de encerramento de épocaOs homenageados no jantar de encerramento de épocaOs homenageados no jantar de encerramento de épocaOs homenageados no jantar de encerramento de épocaOs homenageados no jantar de encerramento de época

da Divisão A2 na época 20010/11,
que só recentemente foi entregue
ao clube.

CRISE OBRIGA A CONTENÇÃO
NOS SENIORES

O porta-estandarte do Sporting
Clube das Caldas é neste momento
a sua equipa sénior masculina, que
na época passada conseguiu a ma-
nutenção na I Divisão Nacional com
alguma folga.

Mas o presidente Carlos Gomes
fez questão de anunciar que a pró-
xima ano trará algumas dificulda-
des, sobretudo a nível financeiro,
devido às dificuldades em obter fi-
nanciamento.

“Temos que reduzir custos por-“Temos que reduzir custos por-“Temos que reduzir custos por-“Temos que reduzir custos por-“Temos que reduzir custos por-
que a Câmara não tem mais dinhei-que a Câmara não tem mais dinhei-que a Câmara não tem mais dinhei-que a Câmara não tem mais dinhei-que a Câmara não tem mais dinhei-
ro para nos dar, a publicidade cadaro para nos dar, a publicidade cadaro para nos dar, a publicidade cadaro para nos dar, a publicidade cadaro para nos dar, a publicidade cada
vez é menos, as receitas dos sóci-vez é menos, as receitas dos sóci-vez é menos, as receitas dos sóci-vez é menos, as receitas dos sóci-vez é menos, as receitas dos sóci-
os a mesma coisa, temos que gas-os a mesma coisa, temos que gas-os a mesma coisa, temos que gas-os a mesma coisa, temos que gas-os a mesma coisa, temos que gas-
tar o que temos”tar o que temos”tar o que temos”tar o que temos”tar o que temos”, disse.

Para além disso o presidente fa-
lou da saída de alguns jogadores,
como o distribuidor Pedro Antunes,
que vai estudar para fora, e outros
por motivos profissionais, que obri-
gam ao reforço da equipa. “Vamos“Vamos“Vamos“Vamos“Vamos
tentar fazê-lo, se não conseguirmostentar fazê-lo, se não conseguirmostentar fazê-lo, se não conseguirmostentar fazê-lo, se não conseguirmostentar fazê-lo, se não conseguirmos
temos que jogar com o que temos,temos que jogar com o que temos,temos que jogar com o que temos,temos que jogar com o que temos,temos que jogar com o que temos,
fazendo o melhor que pudermos”fazendo o melhor que pudermos”fazendo o melhor que pudermos”fazendo o melhor que pudermos”fazendo o melhor que pudermos”,
concluiu.

ACTIVIDADES NA PRAIA DA FOZ
JÁ COMEÇARAM

Entretanto, com a época de pavi-
lhão no defeso, está já a decorrer a
época de praia e o Sporting Clube
das Caldas continua, nesta verten-
te, o seu trabalho. Pelo terceiro ano
consecutivo está já em funciona-
mento, até ao final do mês de Agos-
to, a Escola de Voleibol de Praia, a
cargo de João Santos.

Como é habitual o clube também
organiza o seu torneio de volei de

praia agendado para o final deste
mês. Mas este Verão tem como no-
vidade a organização pelo clube
caldense de uma etapa do Circuito
Nacional, nos escalões de Sub 15,
Sub 17 e Sub 19, que se realiza no
fim-de-semana de 14 e 15 de Julho.

RUBEN LOPES NA SELECÇÃO DE
JUVENIS

O Sporting Clube das Caldas tem
mantido nos últimos anos uma ca-
dência regular de cedência de joga-
dores às selecções nacionais, tanto
seniores como nas camadas jovens.
O mais recente jogador a merecer a
confiança da equipa técnica nacio-
nal é o caldense Ruben Lopes, que
foi chamado para um estágio da
Selecção Nacional de Sub 17, juve-
nis.

Joel RibeiroJoel RibeiroJoel RibeiroJoel RibeiroJoel Ribeiro
jribeiro@gazetacaldas.com
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A6

  Tiragem: 42223

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 17,30 x 19,97 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42665865 06-07-2012

Página 6



A7

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 27,74 x 35,27 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42646944 06-07-2012
// Torneio Internacional de Andebol //

Garci Cup juntou 1400 atletas em Estarreja

   Foi na noite da passada sexta
feira, 29 de junho, que se iniciou
mais um torneio internacional de
andebol Garci Cup. Estarreja
recebeu durante toda a semana
cerca de 1400 atletas ande-
bolistas, que participaram no
maior evento dedicado à
modalidade do concelho. Em
ano de glória para o andebol
estarrejense, em que pela primeira
vez na história vê um dos seus
clubes chegar ao escalão
máximo, a primeira nacional, o
Garci Cup assumiu um papel
importante na divulgação da
modalidade.
   Na sessão inaugural, Abílio
Silveira, vereador do desporto da
câmara municipal, parceira do
evento, assumiu que “as
expectativas são muito elevadas.
De certeza absoluta que é o maio
torneio de alguma modalidade
realizado no concelho de
Estarreja (…) num grande ano
para o desporto concelhio”. O
andebol, em particular, tem
vindo a assumir uma posição de
destaque no desporto, “a
modalidade vai ser muito vista e
muito reconhecida em termos
nacionais com a colectividade
Artística de Avanca”, expôs
Abílio Silveira, referindo-se à
próxima época de 2012/2013 e
ao facto desta colectividade ir
disputar o campeonato na
primeira divisão.
   “O andebol realmente é um
desporto muito praticado no
concelho de Estarreja. A câmara
municipal tem como objectivo
apoiar os escalões de formação.
Naturalmente, em época de

enormes restrições orçamentais
a todos os níveis, vamos ter em
conta o quanto vai representar a
modalidade do andebol. Vai ser
tido em conta, na atribuição dos
subsídios, relativamente ao
plafond que temos, ver isso
reflectido”, garantiu o vereador.
   Durante a sessão houve ainda
um jogo de apresentação do
projeto “Andebol 4 All”, onde
os atletas são portadores de

deficiência física e se deslocam
em cadeira de rodas. As meninas
da Escola de Ballet de Estarreja,
da turma de hip-hop animaram
a abertura com um espectáculo
de dança.

Andebol 4 All

   Este é um projeto da
Federação Portuguesa de
Andebol e tem como principal

objectivo que a modalidade seja
praticada por todos. “A lei de
base do desporto define que são
as federações desportivas que
devem ter a sua modalidade para
todos, e se é para todos, tem de
se mesmo para todos”, revelou
Joaquim Escada, da Federação
de Andebol e coordenador do
projeto “Andebol 4 All”. O
membro da Federação explicou
que esta “tinha de ter um projeto
que levasse a modalidade a
cumprir o que está estabelecido
na lei. O projeto foi subdivido
em quatro: o andebol para
cidadão privados de liberdade,
reclusos, para a deficiência
motora, as pessoas em cadeira
de rodas, para a deficiência
intelectual e para os surdos”.
   Dos quatro, três estão já em
curso, tal como o coordenador
informou. Apenas o projeto
dedicado aos portadores de
deficiência auditiva é que ainda
não está no terreno, “mas vamos
tentar até conseguir os nossos
objectivos”, garantiu.
Relativamente ao projeto
apresentado, Joaquim Escada
explicou que foram feitas
imensas ações de formação e de
sensibilização pelo país e jogos
de demonstração e competição,
no entanto, para o próximo ano

desportivo e em conjunto com
outras organizações de desporto
de deficiência motora, o
coordenador prevê que sejam já
realizados torneios e quadros
competitivos.
   O nome do projeto pretende
traduzir a ideia de que o andebol
é para todos, e ainda a rami-
ficação dos quatro subprojectos.
A expressão “for all”, em inglês,
traduzida para o português, sig-
nifica “para todos”. O número
“4”, que em inglês se diz “four”
(e apesar de se escrever de
forma diferente do “for”, é lido
com a mesma sonoridade),
pretende representar o número
de subprojectos do projeto
principal.
   “Na deficiência temos que
valorizar as capacidades e não
as incapacidades. Aqui, eles não
são cidadãos com deficiência,
são atletas capazes de jogar, de
passar a bola, de marcar golos,
de correr com a cadeira de
rodas, eles são capazes, e é isso
que nós queremos demonstrar”,
concluiu Joaquim Escada.

Paula Silva
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Andebol

Casa da Cultura 
inicia-se 
na modalidade

O Clube de Andebol da Casa da Cultura de Loulé 
(CCL) iniciou a sua atividade, no passado mês de 
janeiro, e conta atualmente com 23 atletas com idades 
compreendidas entre os 6 e 11 anos de idade. 
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