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ESPOSENDE

Andebol feminino: CALE e Maia Stars
vencem 9.º Torneio de Carnaval
O CALE - Clube de Andebol de Leça e o Maia Stars - Clube de Desporto
Cultura Ambiente e Solidariedade foram os vencedores do 9.º Torneio
de Carnaval de andebol feminino, promovido pela Câmara Municipal
de Esposende e empresa municipal Esposende 2000, em parceria com
o Centro Social da Juventude de Mar. O CALE derrotou o Centro Social
da Juventude de Mar (10-9), no escalão de minis, e o ARC Alpendorada
(13-12), em infantis, enquanto a equipa do Maia Stars ganhou ao CALE
(17-14), em iniciadas, e ao ARC Alpendorada (20-16), em juvenis.
O torneio juntou cerca de 400 atletas e levou ao concelho de Esposende
largas centenas de visitantes e encheu os pavilhões gimnodesportivos
do Centro Social da Juventude de Mar e da Escola EB 2,3 António
Correia de Oliveira, em mais uma grande festa do desporto e do
andebol. A 9.ª edição do Torneio de Carnaval foi disputada nos escalões
de minis, infantis, iniciadas e juvenis, pelos clubes Centro Social da
Juventude de Mar, CALE (Clube de Andebol de Leça), Clube de Andebol
de São Félix da Marinha, Clube Desportivo da Palmilheira, Clube Jovem
Almeida Garrett, Futebol Clube de Alpendorada e Maia Stars.

Página 8

A9

Fórum Internacional do Desporto, transferência de saberes em Ciências do Desporto /
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24/02/2012

Nos dias 2 e 3 de Março a Casa Municipal da Cultura de Coimbra vai receber o Fórum Internacional do
Desporto, transferência de saberes em Ciências do Desporto / Science&Swimming. O evento conta
com a organização da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de
Coimbra e está inserido na XIV Semana Cultural da UC.

2 de Março

18h - Apresentação do relatório técnico e científico da cooperação com a Federação de Andebol de
Portugal. Protocolo FCDEF-UC / Federação de Andebol de Portugal;

19h - "Relationship between endurance field tests and match performance in young soccer players",
Carlo Castagna, (Universidade Tor Vergata - Itália).

3 de Março

10h15 - "Alterações em marcadores de fadiga ao longo da época de treino em nadadores", Luís Rama
(UC);

11h30 - "Modelo da velocidade crítica e a avaliação do desempenho aeróbio e anaeróbio do nadador",
Francisco Alves (UC);

12h15 - "Investigação, saber e prática: confluências e divergências", João Paulo Vilas Boas (Univ.
Porto);

14h30 - "Cinética metabólica em protocolos de nado progressivos e rectangulares", Ricardo
Fernandes (Univ. Porto);

15h15 - "Aplicação da Dinâmica Computacional de Fluidos na Natação", António Silva (Univ. Trás-osMontes e Alto Douro);
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16h30 - "A avaliação da performance em natação pura desportiva", Daniel Marinho (Univ. da Beira
Interior).

Informações

Data: 2 e 3 de Março de 2012

Local: Casa Municipal da Cultura de Coimbra

Web:
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Torneio de andebol feminino

CALE e Maia Stars
venceram em Esposende
DR

O CALE (Clube de Andebol
de Leça) e o Maia Stars foram
os vencedores do 9.º Torneio
de Carnaval de Andebol Feminino, que a Câmara de Esposende e a empresa municipal Esposende 2000, em parceria com o Centro Social da
Juventude de Mar, promoveram, entre os dias 18 e 20 de
fevereiro.
O CALE derrotou o Centro
Social da Juventude de Mar
(10-9), em minis, e o ARC Alpendorada (13-12), em infantis, ao passo que o Maia Stars
ganhou ao CALE (17-14), em
iniciadas, e ao ARC Alpendorada (20-16), em juvenis.
O evento, cujos jogos decorreram nos pavilhões gimnodesportivos do Centro Social da Juventude de Mar e
da Escola EB 2,3 António Correia de Oliveira, de Esposende, constituiu mais uma gran-

Um pormenor de um dos encontros disputados

de festa do desporto e do andebol, em particular, envolvendo a participação de cerca de 400 atletas e trazendo
ao concelho largas centenas
de visitantes.
A entrega dos prémios decorreu no Centro Social da Juventude de Mar, na presença

do vereador da Câmara de Esposende, Rui Pereira, de Augusto Silva e Manuel Moreira, em representação da Associação de Andebol de Braga, Fernando Cepa, presidente do Centro Social da Juventude de Mar, e do presidente
da Junta de Freguesia de Mar,

António Santos.
A prova foi disputada nos
escalões de minis, infantis, iniciadas e juvenis, pelos clubes
Centro Social da Juventude de
Mar, CALE, CA S. Félix da Marinha, CD Palmilheira, Clube
Jovem Almeida Garrett, FC Alpendorada e Maia Stars.
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ANDEBOL
GINÁSIO CLUBE DE ODIVELAS

Mais um fim-de-semana de jogos
um fim de semana de 18
e 19 de fevereiro todos
os escalões do andebol
do Ginásio Clube de Odivelas
efectuaram jogos. Com as crónicas dos respectivos treinadores mostramos como esses
jogos decorreram.

N

Juvenis Masculinos
Campeonato Regional
1ª Divisão
CD Mafra “A” 29 X GCO 17

da

A nossa equipa de Juvenis Masculinos deslocou-se no passado
sábado, dia 18 de Fevereiro, a
Mafra para defrontar a equipa
local, para a 3ª Jornada do Campeonato Regional da 1ª Divisão.
Nos jogos anteriores disputados contra esta equipa o saldo
era negativo tendo nos dois
embates anteriores registado
duas derrotas. Apesar disso,
notou-se uma evolução no
nosso jogo, desta forma, e
sabendo que todos os jogos
são diferentes partimos com
confiança para disputar o jogo,
tendo como objectivo discutir o
resultado até ao fim. Assim, os
nossos jovens entraram em
campo confiantes e conseguiram equilibrar o jogo na
1ª parte tendo estado sempre
na luta pela vantagem no marcador, contudo alguns erros e
precipitações no último passe e
algumas tomadas de decisões
erradas fizeram com que o
Mafra fosse com 4 golos de
diferença para o Intervalo, 12-8.
Na 2ª parte entrámos convictos
de que era possível mudar o
rumo dos acontecimentos e
discutir o jogo contra esta forte
equipa, assim foi durante boa
parte deste 2º tempo, mas
novamente começamos a errar
e a precipitar em algumas acções entregando a bola aos
nossos adversários (sem sequer
rematar à baliza) que aproveitaram para através de vários
contra-ataques dilatarem a
diferença para uns esclarecedores 29-17. De registar a entrega
que todos tiveram a este jogo e
à luta deram, sobretudo na
defesa, onde se registou uma
grande união e espírito de

grupo. Também uma palavra
aos jovens árbitros, que apesar
de lhes reconhecer qualidades
não estiverem à altura deste
jogo, tendo prejudicado a
nossa equipa em ocasiões
fulcrais do jogo não permitindo
que os nossos jovens conseguissem equilibrar mais o jogo.
Equipa isto serve também de
lição! Temos que saber lidar
contra todas as adversidades
dentro do campo e temos que
ser mentalmente fortes para
superarmos estas dificuldades!
A nossa equipa está de parabéns pois tudo fez para trazer
um melhor resultado de Mafra.
João Gameiro
e João Monteiro
Juvenis Femininos
Campeonato Regional
GCO 10 x
NAAL Passos
Manuel 31
Neste domingo, a nossa
equipa de juvenis femininos recebeu o Passos
Manuel,
naquela que foi a
3ª jornada do
campeonato
regional. Já tínhamos conhecimento
prévio desta
equipa, tendo
em conta que
era a quarta vez
que as defrontávamos e, mesmo sabendo que é uma equipa
com mais experiência de jogo,
ambicionávamos disputar o
jogo de igual para igual ate
certo ponto, pelo menos tendo
em conta o ultimo jogo disputado. Mas, ao contrario das nossas expetativas nossa equipa
entrou completamente desastrada a nível ofensivo, sem qualquer fio de jogo e com um
grande numero de falhas técnicas, o que permitiu à equipa adversária começar a dilatar o
resultado através de acções de
contra-ataque. A nível defensivo, o nosso sistema 5:1 ate ia
conseguindo anular a maioria
dos ataques organizados

adversários e mesmo quando a
defesa era ultrapassada, a nossa
guarda-redes conseguiu um
punhado de boas defesas, o
que permitiu com que o desequilíbrio no marcador não fosse
maior na 1ª parte.
Ao intervalo, foi pedido as atletas para serem mais solidarias
nas acções ofensivas e para não
perderem a concentração a
nível defensivo, tendo sido
corrigidos alguns aspectos tácticos em ambos os capítulos
mas, no decorrer da 2ª parte, o
nosso ataque continuou completamente inofensivo, onde as
falhas técnicas continuaram em
grande numero e, para complicar ainda mais, o nível de individualismo das atletas também
aumentou consideravelmente,
o que elevou ainda mais o
numero de acções falhadas.
A nível defensivo, a 2ª parte
também não foi
mi-

nimamente conseguida da nossa
parte, pois sucessivas falhas de
concentração permitiram à
equipa adversária ter uma
enorme facilidade para rematar
à nossa baliza, situação que não
pode acontecer.
Resumindo, foi um jogo em que
a nossa equipa dificultou bastante a própria exibição e em
que não funcionou plenamente
como um conjunto. Também
parece que a equipa demonstra
uma grande falta de confiança
e que a evolução demonstrada
até certa parte da época, passa

por uma fase regressiva e em
que os erros iniciais voltam a
aparecer, numa altura em que
já não é compreensível. Mas
vamos continuar a trabalhar
para tentar inverter a tendência
negativa dos últimos jogos e
começar a dignificar as camisolas que envergamos.
David Gonçalves
Iniciados Masculinos
Campeonato Regional
1ª Divisão
Camões 30 x GCO 31

da

Jogo extremamente disputado
e de incerteza no resultado até
ao último segundo. O GCO
tinha sido derrotado nos 3
encontros anteriores com o
Camões e, apesar de ter
entrado bem no jogo, em poucos minutos ficou para trás no
marcador (3 - 8), altura em que
pediu time - out para redefinir a
sua estratégia. Mesmo assim a
nossa equipa, apesar de estar a
defender bem, desperdiçava ataques sucessivos
na finalização. Não foi
por isso uma surpresa
ficar a perder 8 - 14
ainda com a 1ª parte a
decorrer. E surge a viragem do jogo...
Mantendo a excelente
prestação defensiva e
aproveitando todas as
posses de bola para fazer
contra-ataque, o GCO conseguiu reduzir a diferença de
golos e entrar novamente no
jogo, chegando ao intervalo a
perder por apenas um golo (16
- 17).
Na segunda parte conseguimos
manter a mesma intensidade
de jogo, defesa e contra-ataque, e chegamos a ter 4 golos
de vantagem mas, à semelhança da 1ª parte, sucessivas
falhas na finalização permitiram
à equipa do Camões empatar a
partida. Entrámos nos últimos
30 segundos de jogo com o
resultado em 30 - 30 e posse de
bola para o GCO. A boa pressão
defensiva exercida pelos jogadores do Camões e uma má
decisão de um jogador de Odi-

velas permitiram ao Camões
ganhar a posse de bola mas
apenas por segundos. A excelente recuperação defensiva do
GCO permitiu conquistar novamente a posse de bola e, a 3
segundos do fim, em jogada de
contra-ataque apoiado e finalizada em situação difícil, o GCO
marca o golo da vitória.
Jogo equilibrado e que podia
ter sido vencido por qualquer
das equipas mas foram os jogadores do GCO que tomaram as
melhores decisões nos momentos mais importantes do jogo.
Ricardo Costa

Próximos jogos
Minis / Bambis - Encontros
de Inverno
Mercês “B” - Passos Manuel
vs GCO
Mercês “A” - Passos Manuel
vs GCO
GCO vs Ginásio do Sul
Sábado, 25 Fevereiro a partir
das 10h00, Pavilhão do Ginásio
Clube do Sul
Infantis
Campeonato Regional da
2ª Divisão - 4ª Jornada
GCO vs GS Loures
Domingo, 26 Fevereiro às
12h00, Pavilhão Municipal de
Odivelas
Iniciados
Campeonato Regional da
1ª Divisão - 4ª Jornada
GCO vs CSJ Brito
Sábado, 25 Fevereiro às 15h00,
Pavilhão Municipal de
Odivelas
Juvenis Femininos
Campeonato Regional 4ª Jornada
GDR Quinta Nova vs GCO
Domingo, 26 Fevereiro às
11h30, Pavilhão Municipal
do Laranjeiro
Juvenis Masculinos
Campeonato Regional da 1ª
Divisão - 4ª Jornada
Bº. Janeiro vs GCO
Sábado, 25 Fevereiro às 16h30,
Pavilhão da Venteira
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