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Andebol 

SILVINO CARDOSO

A dupla técnica Luís Car dan -
tas/Nasko Apostolov, que co -
manda o Tondela Andebol
Clube na luta pela manu ten ção,
vai ter a sua primeira prova de
fogo na Marinha Grande, para
conseguir mais três pontos.
Refira-se que Nasko Apos to lov
continua como treinador do
TAC, mas como adjunto de Luís
Cardantas que, tal como ontem

noticiámos foi contratado para
treinador principal do clube.

Por seu turno, o ABC de Ne las
desloca-se a Pombal e, em ter-
mos de dificuldades, não há
dúvidas de que os nelenses
levam vantagem em relação aos
tondelenses, já que o valor dos
adversários é bem diferente.

Já o Académico de Viseu vai
receber o Batalha Andebol Clu -
be, no Pavilhão do Fontelo e
que rerá recuperar a senda de

vi tó rias que vinha tendo até à
úl tima jornada, tendo perdido
em Tondela, ante o TAC. 

Os academistas terão de le var
em conta e o exemplo da de -
rrota no pavilhão tondelen se,
pois também, nessa partida,
detinham o favoritismo para
che gar à vitória e acaba ram por
regressar a Viseu sob o peso do
desaire, numa partida em que
nada lhe saiu bem, quer a
atacar, quer a defender.

Tondela AC e ABC de Nelas na região do Oeste
Académico procura recuperar frente ao Batalha
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Celorico de Basto

Câmara assina protocolo
com Federação de Andebol

A Câmara Municipal de Ce-
lorico de Basto assinou, on-
tem, um protocolo de parce-
ria com a Federação de Ande-
bol de Portugal.  A cerimónia 
decorreu no salão nobre dos 
paços de concelhos e con-
tou com a presença do pre-
sidente da Câmara, Joaquim 
Mota, e do presidente da Fe-
deração de Andebol, Henrique 
Torrinha. O protocolo tem por 
objectivo realizar um plano de 
desenvolvimento do andebol 
no concelho.

A assinatura deste protoco-
lo tem por missão desenvol-
ver, em uníssono, um conjun-
to de medidas que permitam 
a divulgação e o incremento 
da modalidade junto dos jo-
vens do concelho.

«Este protocolo vai abrir à 
comunidade a possibilidade 
de praticar um desporto atrac-
tivo, que faz bem ao físico e 
à mente tornando-se, junta-
mente com outras modalida-
des implementadas no conce-
lho, fundamental para a cria-
ção de hábitos saudáveis», re-
feriu o presidente da Câmara, 
Joaquim Mota e Silva. 

Pretende-se através deste 
projecto motivar os atletas a 

participarem em provas des-
portivas, a curto prazo, quer 
a nível regional quer a nível 
nacional, de forma a propor-
cionar a prática desta moda-
lidade pelos jovens interessa-
dos e aproveitar a potenciali-
dade de cada um para a prá-
tica deste desporto.

« Celorico de Basto tem vin-
do a apostar na promoção do 
desporto, através do Despor-
to Escolar, da Câmara Muni-
cipal ou dos clubes com o 
intuito de motivar os jovens 
à prática das diferentes mo-
dalidades quer com objecti-
vos de competição quer pela 

simples prática da modalida-
de» referiu o edil. 

O objectivo assinatura deste 
protocolo centrou-se na dina-
mização da prática de ande-
bol nas camadas mais jovens, 
concretamente ao nível do 1.º 
ciclo, durante o período lecti-
vo, nas escolas e em pavilhões 
desportivos.

Pretende-se que a celebra-
ção deste protocolo seja um 
agente activo na evolução e 
formação dos jovens do conce-
lho como referiu o presidente 
da Federação de Andebol.

Assim, com a celebração 
deste protocolo, a Federação 

Portuguesa de Andebol irá 
promover acções de divulga-
ção, realizar acções de forma-
ção de agentes desportivos, 
apoiar directamente os docen-
tes de Edução Física, apoiar a 
filiação e inscrição de Clubes 
do concelho e apoiar a criação 
de condições para a estrutu-
ração de escolas de andebol. 

A autarquia terá por mis-
são promover condições para 
a criação de uma escola de 
andebol, facilitar o transpor-
te, garantir condições para o 
enquadramento técnico e di-
vulgar as acções alargadas à 
população. 

Presidentes da Câmara de Celorico e da Federação de Andebol assinaram o protoclo

DM
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Andebol
Campeonato regressa
com o ABC nos Açores

O Andebol 1 regressa em força este fim-de-semana, 

com a jornada 17 distribuída por amanhã e domingo, 

com o ABC de Braga a viajar até aos Açores onde de-

frontará o Sporting da Horta.

Começando pelas partidas de amanhã, no Dragão 

Caixa, o FC Porto recebe o Águas Santas, com a intenção 

de repetir o resultado da primeira volta quando, em 

13 de Outubro de 2010, os ‘dragões’ foram vencer à 

Maia (27-31). O favoritismo vai para a turma da casa 

que, a jogar no Dragão, ainda não cedeu pontos no 

Andebol 1.

Em Braga, mais um derby entre duas formações mi-

nhotas. O Colégio 7 Fontes faz do Sá Leite a sua casa e 

recebe o Xico Andebol. Separados por três pontos, mas 

com o Xico a contar com mais um jogo disputado, as 

duas equipas lutam pela fuga aos últimos lugares.

À noite, o Sporting da Horta recebe o ABC de Braga, 

que vem de uma derrota caseira frente aos também 

insulares Madeira SAD. Os açorianos reforçaram-se e 

vão fazer tudo para averbar os três pontos.  Os jogos 

e árbitros para a 17.ª jornada:

Amanhã: 18h00 - FC Porto Vitalis-Águas Santas – 

Bruno Rodrigues/Carlos Capela (Aveiro); Belenenses- 

São Mamede – João Basto/Júlio Cardoso (Braga); Pav.

Sá Leite – Sete Fontes-Xico Andebol – Ana Silva/Ana 

Afonso (Porto); 21h00 Sport. Horta-ABC, Mário Couti-

nho/Ramiro Silva (Aveiro)

Domingo: 15h00 - Benfica-São Bernardo, José Bessa/

/Pedro Fontes (Porto); 17h00 - Madeira SAD-Sporting, 

Duarte Santos/Ricardo Fonseca (Madeira) – RTP 2.

ABC reencontra Horta, agora nos Açores

ARQUIVO DM
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Actividades Cultural de Salreu

   O Andebol Feminino da
Associação Cultural de
Salreu esteve de folga no passado
fim-de-semana.
   Depois de terem disputado a
fase de apuramento aos nacionais,
as Infantis estão de parabéns,
porque demonstraram sempre
uma grande dedicação e vontade
de ir mais longe na modalidade.
Relembra-se que, numa primeira
fase, esta formação classificou-se
num inesperado segundo lugar,
destronando equipas como o A.A.
Espinho.
   As Juvenis continuam a sua
formação e, apesar de não terem
vencido ainda nenhum jogo,
têm vindo a evoluir de forma
notória, facto que se deve a uma
nova atitude perante o esforço que
o andebol exige, como ser assíduo
aos treinos, nunca desistir,
confiança, escutar
os ensinamentos e trabalhar em
equipa.
   Nesta época desportiva,
Direcção, dirigentes, treinadores e
atletas definiram as suas metas.
Nada fantasioso, mas
perfeitamente exequível, para que
todos continuem motivados. Parte
destes objectivos, tais como
adquirir novos equipamentos,
material de trabalho, angariar

patrocinadores, mais público nos
jogos em casa, melhores resultados
e práticas de motivação, foram
atingidos. Cumpridos estes,
sucedeu-se a participação da A.C.
Salreu no sorteio de dia 8 de
Fevereiro com mais um escalão:
Minis Masculinos. Espera-se, desta
forma, reavivar os escalões de
formação e o andebol masculino,
que foi em tempos ex-líbris desta
Associação. Pretendemos ainda
formar este ano o escalão de Minis
Femininos, para dar continuidade
ao trabalho das colegas
actualmente no activo. Estes são
pequenos passos, que esperemos,
ajudem a vencer as contrariedades
que são frequentes num Clube que
se quer revelar.
   Os horários de treino na A.C.
Salreu são:

Infantis Femininos
Segunda e Quarta-feira - 18h às 19h
Sexta-feira - 19h às 20h
 
Minis Masculinos e Femininos
Segunda e Sexta-feira - 18h às 19h

Juvenis Femininos
Segunda, Quarta e Sexta-feira - 19h
às 20h
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BenFiCA/AnDeBOL               

Carlos Carneiro 
renova         
O Benfica revelou, no «site» 
oficial, ter chegado a acordo 
para renovar com o jogador 
de andebol Carlos Carneiro. 
“É um sentimento de muito 
orgulho e de muita felicida-
de porque era o que eu e o 
Benfica queríamos e, quando 
assim é, as coisas tornam-se 
muito fáceis», afirmou o ca-
pitão de equipa, de 28 anos, 
em declarações ao «site» do 
Benfica.   
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ABC de Nelas 'folgou'

Académico perdeu dérbi da região

SILVINO CARDOSO

O Académico de Viseu fez
uma viagem bem curta, mas
acabou por ser desfeiteado em
Ton dela, frente à equipa da
casa.

Os academistas, com a derro-
ta sofrida e com a vitória dos
dois primeiros classficados da
zona, ficaram com a tarefa
mais difícil para chegarem à
se gunda fase para a discussão
da subida. 

Ainda assim, matematica -
men te, os viseenses podem so -
nhar com essa possibilidade

pois tem menos um jogo que o
Samora Correia e Benavente,
que levam mais oito pontos
que o terceiro classificado. 

O ABC de Nelas não pontu-
ou, pois folgou na jornada e, tal
como o Académico de Viseu,
ficou, também, mais longe do
eventual apuramento para a
se gunda fase onde só entram os
dois primeiros de cada zona. 

Quem ficou com motivos
pa ra acreditar, ainda, na manu -
tenção foi o Tondela An debol
Clu be que aproveitou a vi sita
do Académico para ven cer o
dérbi, beneficiando ainda da

de rrota da Académi ca em Cas -
telo Branco. Foram três impor-
tantes pontos conquistados e
que podem ser decisivos para
um bom lugar na segunda fase
da permanência.

RESULTADOS
17.ª JORNADA

Albicastrense-Académica 28-24 
Samora Correia-SIR 1º Maio 32-29 
Batalha AC- Benavente 24-25 
20KM Almeirim-Pombal 30-27 
Tondela AC-Ac. Viseu 29-26 

CLASSIFICAÇÃO

J V E D GM-GS P

Samora Correia 16 12 0 4 489-461 40

Benavente 16 12 0 4 445-422 40 

SIR 1º Maio 15 8 1 6 406-369 32 

Ac. Viseu 15 9 1 5 395-384 32 

ABC de Nelas 15 8 0 7 436-417 31 

Batalha AC 15 8 0 7 426-403 31 

Académica 15 7 0 8 374-383 29 

20KM Almeirim 15 6 2 7 414-429 29 

Albicastrense 16 5 1 10437-471 27 

Tondela AC 16 3 3 10 426-454 25 

POMBAL 16 3 0 13 404-459 22 

PRÓXIMA JORNADA

Pombal-ABC de Nelas; Benavente-20KM Al -

meirim; SIR 1º Maio-Tondela AC; Ac Co im -

bra-Samora Correia e Ac. Viseu- Batalha AC

O Académico fez a pior exibição da época frente ao Tondela (arquivo)
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Luís Cardantas é o novo
treinador do Tondela
Andebol Clube (TAC), 
substituindo Nasko
Apostolov que há várias
épocas vinha sendo
o técnico principal

SILVINO CARDOSO

silvino.cardoso@diariodeviseu.pt

O facto de o clube estar nos
lu gares do fundo da tabela, e
para ten tarem ainda evitar a
despromoção, os responsáveis
do Tondela Andebol Clube op -
ta ram pela contratação do co n -
he  cido técnico que já passou
pelo Académico de Viseu, co mo
treinador-adjunto, e como
treinador principal do ABC de
Nelas, clube que en trou no Na -
cio  nal da 3.ª Divisão, sob a sua
ori en tação e, ao mesmo tempo,
ten do ainda sido responsável
pela formação de grande parte
do plantel para a presente épo ca.  

O acordo foi concluído entre
as duas partes na passada se -
gunda-feira, mas o técnico já es -
tava praticamente compro-
metido como o clube desde
sábado, pois já assistiu ao en -
con tro entre o TAC e o Acadé -
mi co de Viseu.

Luís Cardantas acabou por
aceitar o projecto que lhe foi
pro  posto, após ter observado o
evoluír da equipa tondelense
no referido encontro, tendo en -
con trado motivos fortes para
acreditar nos jogadores que
passou a orientar. 

"Acabei por aceitar o convite,
porque julgo que posso realizar
um bom trabalho no Tondela
An debol Clube e porque o pro-
jecto que me foi apresentado
me parece muito interessante",
co meçou por afirmar ao Diário
de Viseu, Luís Cardantas. 

Sobre a possibilidade de o
clu  be poder ainda conseguir a
ma nutenção, o novo treinador
do Tondela Andebol Clube
acre  dita "ser possível", porque
conhece "a grande parte dos jo -

gadores que constituem o plan -
tel, que tem valor para conse -
guir esse objectivo, apesar de
ha  ver necessidade de uma boa
en trega e empenhamento para
se conseguir essa meta".

Acrescenta que "nesta altura
o que é preciso é fazer o máxi-
mo de pontos para poder en trar
na segunda fase com armas
capazes de poder vencer essa
luta".

Quanto ao que lhe foi pedido,
afirma que "além de tentar a
manutenção, o objectivo é pre -
parar a equipa para a próxima
época e consolidar o seu estatu-
to dentro da modalidade".

No que diz respeito ao valor
dos jogadores, Luís Cardantas
lembrou que "mostraram no
jo go contra o Académico que
sa bem como podem vencer os
jo gos, já que souberam tirar
partido dos erros atacantes do
ad ver sário e defenderam de for -
ma excelente".

Assim, não tem dúvidas de
que o Tondela Andebol Clube,
"tem todas as possibilidades de
poder vencer a 'guerra' da per -
ma nência, bastando que consi -
gam estar nas partidas como o
fi zeram contra um adversário
que até então estava e, ainda,
es tá na luta pela entrada na fa se
da discussão da subida.

"Do que não restam dúvidas

é que vou entrar na orientação
da equipa com todo o meu em -
pe nhamento e entrega para
conseguirmos os melhores re -
sul tados, que só se obterão se
continuarmos a trabalhar cada
vez mais", reitera Luís Cardan -
tas , que acrescenta, estar "mui -
to confiante no apoio a todo o
grupo de trabalho"

Concluiu que os sócios, ade -
p tos e tondelenses em geral,
"po dem estar certos de que o
gru po vai dar o seu melhor, de -
vendo também eles estar com a
equipa nos jogos em casa e fora,
de modo a que os jogadores e os
té cnicos se sintam incentivados
para alcançar os objectivos a
que todos nos propomos e que
passam, no curto prazo, pe la
manutenção, e em tempo mais
alargado, na consolidação do
Tondela Andebol Clube na
mo  dalidade a nível nacional e
onde merece continuar". 

Apesar da insistência do Diá -
rio de Viseu em contactar o
pre sidente do clube, Júlio Gon -
çal ves, este nunca atendeu o te -
le móvel.

Vitória sobre o Académico não evitou 'chicotada'

Luís Cardantas vai
treinar o Tondela AC

Luís Cardantas vai treinar o TAC
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TONDELA AC
MUDA DE TÉCNICO
PARA TENTAR
A MANUTENÇÃO
ANDEBOL P14
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nhar com essa possibilidade dérbi, beneficiando ainda da

Erros crassos a atacar e a defender na base da derrota

Tondelenses conseguiram importante triunfo
SILVINO CARDOSO

Foi umas das piores exibi -
ções da épo ca do Académico de
Vi seu. 

Mal a defender e pior a ata -
car, o conjunto orientado por
Jo  ão José acabou por sofrer
uma derrota da qual só pode
queixar-se de si próprio. 

No entanto, não se pode tirar
o mérito ao Tondela Andebol
Clu be, que soube aproveitar
bem o descontrolo do seu ad -
ver sário.

É que os viseenses só por
uma vez estiveram em vanta -
gem, e na primeira parte, com
6-4, iam decorridos 20 minutos.
Os donos da casa conseguiram
anular essa desvantagem e che -
ga ram ao intervalo a vencer por
11-10.

Na segunda parte, o Aca dé mi  -
co de Viseu continuou a de -

monstrar nervosismo a mais e
andebol a menos. Ao invés, o
Ton dela, mostrava-se muito or -
ganizado defendendo bem e
con tra-atacando mais, chegando
a dispor de uma vantagem de
oito golos aos 46 minutos de jogo. 

Curiosamente, foi a partir de
então que o Académico deci diu
dar início à recuperação.
Mostrando melhor controlo
emo cional e pressionando mais,
foi diminuindo a desvantagem e
a um minuto do final, a difer-
ença era de apenas um go lo.
Contudo, mais dois erros ata -
cantes acabaram em mais dois
golos para os donos da ca sa.

Foi um importante triunfo
dos tondelenses que, assim,
aca baram por oferecer uma
vitória a Nasko Apostolov que
orientou a equipa pela última
vez na presente época e logo
num clássico regional.

TONDELA AC 29
Maurice Santos, Bruno Henriques, Luís
Nunes (4), Tiago Cardoso (1), Júlio Fer -
nandes (2), Alexandre Matos (1) e João
Marques (8). 
Jogaram ainda: Rui Sousa, Eduardo
Martins (3), Luís Laranjeira (7) e Luci -
ano (3)
Treinador: Nasko Apostolov

AC. VISEU 26
Paulo Ferraz, Nelson Santos (2), João
Silva, Francisco Neto (8), Nuno Mar -
ques (4), Miguel Fernandes (5) e Sérgio
Regueira (7).
Jogaram ainda: Renato Broa, Agosti -
nho Santos, Mauro Silva, Gabriel Tei -
xeira e Nelson Costa
Treinador: João José

Jogo no Pavilhão de Tondela
Assistência: Mais de 50 pessoas
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro Silva
(Aveiro)
Oficial de Mesa: José Silva
Ao intervalo: 11-10
Cartões vermelhos: Agostinho Santos e
Tiago Cardoso
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Carlos Carneiro
renova pelo Benfica

O jogador Carlos Carneiro, capitão da equipa de 

andebol do Benfica, renovou contrato com a formação 

da Luz, revelou ontem o clube no seu sítio oficial, sem 

adiantar a duração do novo vínculo.

«É um sentimento de muito orgulho e de muita feli-

cidade porque era o que eu e o Benfica queríamos e, 

quando assim é, as coisas tornam-se muito fáceis», disse 

Carlos Carneiro, em declarações ao sítio “encarnado”.

A cumprir a sua quarta temporada como jogador 

do Benfica, o central Carlos Carneiro garantiu «muito 

empenho» e espera «ganhar muito títulos».

«Vou continuar a ser o mesmo. Não é por renovar 

ou deixar de renovar que vou alterar a minha forma 

de estar e de ser. Prometo muito empenho, dar tudo 

pelo Benfica e espero ganhar muitos títulos», referiu 

o atleta de 28 anos.

O Benfica ocupa o quinto lugar da primeira fase da 

Liga portuguesa de andebol, com 38 pontos, menos 

seis que o líder e campeão FC Porto.

Carlos Carneiro

DM
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Os “Jogos Pré-desportivos no en-
sino do Andebol” foi o tema de
uma acção de formação organi-
zada pelo Gabinete Coordenador
do Desporto Escolar (GCDE).
O prelector foi o professor Duarte
Freitas, seleccionador nacional
de Andebol sénior feminino e ac-
tual treinador da equipa feminina
do Madeira SAD, vice-campeã na-
cional e (grande) dominadora da
última década da modalidade, a
nível interno.
Capacitar os docentes na elabo-
ração de um planeamento de
aula/treino adequado e favorável
à evolução técnico/táctica dos
alunos foi o objectivo desta
acção, que contou com a partici-
pação de 25 professores, respon-
sáveis pelos núcleos de Andebol
das diversas escolas presentes
na “Semana” que teve lugar no
Parque Desportivo de Água de
Pena, a semana passada.

Vasco Sousa

Acção
de formação
versou os jogos
pré-desportivos
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desporto escolar
Depois do Futebol foi a vez da modalidade de Andebol con-
centrar-se no Parque Desportivo de Água de Pena. Foram qua-
tro dias de intensa competição, onde não faltou a
camaradagem e o “fair-play”.

Tal como estava programado, realizou-se
na pretérita semana a actividade de An-
debol destinada aos alunos do Primeiro
Ciclo do Ensino Básico.
Aconteceu no Parque Desportivo de
Água de Pena, concelho de Machico (por
debaixo do Aeroporto) e reuniu centenas
de jovens estudantes, que representa-
ram as respectivas escolas, incluídas nos
concelhos a que cada uma pertence.
Apenas faltou a competição destinada ao
concelho da Calheta, dado que foi impos-
sível o transporte dos alunos, devido ao
condicionamento das estradas que ligam
aquele município ao resto da Região.
Ressalva, ainda, para o facto de os alunos
do Porto Santo terem disputado os seus

jogos na “ilha dourada”.
Como sempre acontece neste tipo de ac-
tividades - organizadas pelo Gabinete
Coordenador do Desporto Escolar
(GCDE) -, no caso do sector ligado ao Pri-
meiro Ciclo, o interesse manifestado
pelos atletas/alunos foi imenso, com cada
qual à procura dar o seu melhor em nome
da equipa representada, que é como
quem diz da “sua” escola.

Vencedores andebolísticos

No final, obviamente, apuraram-se os
vencedores que, concelho a concelho,
foram estes:
Funchal Oeste – Ilhéus (femininos) e Na-

zaré (masculinos);
Funchal Este – Salesianos (masculinos)
e Pena (femininos);
Machico – Quinta de Santana (masculi-
nos) e Ribeira Seca (femininos);
Santana – Sede (masculinos) e Faial (fe-
mininos);
Funchal Centro – Olga de Brito (masculi-
nos) e Cruz de Carvalho (femininos);
Câmara de Lobos 1 – Vargem (masculi-
nos) e Fonte da Rocha (femininos);
Câmara de Lobos 2 – Jardim da Serra
(masculinos) e Quinta Grande (femininos);
Santa Cruz – Assomada (masculinos) e
Arendrup (femininos);
Ponta do Sol – Lombada (masculinos) e
C. Carreira (femininos);

Andebol teve
“Semana”
para alunos
do I Ciclo
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São Vicente – Lameiros (masculinos) e
Ponta Delgada (femininos);
Porto Moniz – Porto Moniz (masculinos) e
Porto Moniz (femininos);
Porto Santo –Nossa Senhora da Concei-
ção (masculinos) e Sede (femininos).

Basquetebol é já a seguir

No plano de actividades, elaborado pelo Ga-
binete Coordenador do Desporto Escolar
(GCDE), para este ano lectivo de
2010/2011, a modalidade que terá a sua ex-
pressão em termos competitivos, ao nível
do Primeiro Ciclo, será o Basquetebol.
Na realidade, após a disputa da “Semana do
Futebol”, no passado mês de Janeiro, e da

“Semana do Andebol”, no decorrer do pre-
sente mês, os alunos mais jovens da Região
vão mostrar as suas qualidades, praticando
outra modalidade, desta feira o Basquete-
bol.
A actividade acontecerá entre os dias 22 e
25 deste mês, de novo nos campos situa-
dos no Complexo Desportivo de Água de
Pena, no concelho de Machico (por debaixo
do Aeroporto da Madeira).
Para completar o ciclo das quatro modali-
dades colectivas, exibidas neste grau de en-
sino, ficará a faltar depois o Voleibol, com
jogos marcados de 23 a 25 deMarço, de
novo em Água de Pena. 1

vascosousa@jornaldamadeira.pt
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Andebol

Iniciados do Ginásio Andebol
Portalegre na luta pela subida à
1.ª Divisão

Depois de ter efectuado um excelente
campeonato, alcançando a passagem à fase
seguinte a várias jornadas do final da 1.ª
Fase, o GAP ficou a conhecer os seus
adversários na etapa decisiva do
campeonato, em sorteio realizado na sede
da Federação de Andebol de Portugal. A 2ª
Fase é constituída por 3 zonas, de 6 clubes
cada, que vão disputar a prova no sistema
de TxT a 2 voltas.

Apuram-se o primeiro classificado de cada
zona, mais o melhor 2º classificado para
disputar o título de campeão nacional.

Passos Manuel (Lisboa), Quinta Nova
(Charneca da Caparica), Náutico Guadiana
(Vila Real de Santo António), 1.º de
Dezembro (Lisboa) e Zona Azul (Beja)
acompanham o GAP na série que reúne as
melhores equipas da zona sul. Os jovens
de Portalegre já provaram que têm valor e
que podem aspirar a seguir em frente,
apesar das dificuldades que se advinham.
O 1.º jogo realiza-se dia 26 deste mês em
Portalegre contra o Passos Manuel, uma das
equipas mais fortes da prova.
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