


Revista de Imprensa

08-03-2011 

1. (PT) - Bola, 08/03/2011, Campeãs já lideram nacional 1

2. (PT) - Bola, 08/03/2011, Mota substitui Tiago Pereira 2

3. (PT) - Bola, 08/03/2011, Vitória de Setúbal vence na estreia 3

4. (PT) - Jogo, 08/03/2011, 1º em tudo! 4

5. (PT) - Jogo, 08/03/2011, Agenda 7

6. (PT) - Record, 08/03/2011, Filipe Mota chamado à Selecção de andebol 8

7. (PT) - Record, 08/03/2011, Resultados - Andebol 9

8. (PT) - Record, 08/03/2011, Vencimentos em atraso abalam estrutura portista 10

9. (PT) - Diário de Viseu, 07/03/2011, Tome nota 11

10. (PT) - Farol da Nossa Terra.com, 07/03/2011, Selecção de Andebol prepara Campeonato do Mundo em

Resende

12

11. (PT) - Jornal da Madeira, 07/03/2011, 60 técnicos em debates sobre a modalidade 14

12. (PT) - Setubalense, 07/03/2011, Vitorianos foram argutos nos momentos complicados 15

13. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 06/03/2011, Madeira Andebol SAD soma segunda vitória 17

14. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 05/03/2011, Nuno Silva renova pelo Madeira 18

15. (PT) - Jornal do Seixal, 04/03/2011, Alto do Moinho imparável no andebol 19

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A7
#A7
#A8
#A8
#A9
#A9
#A10
#A10
#A11
#A11
#A12
#A12
#A12
#A14
#A14
#A15
#A15
#A17
#A17
#A18
#A18
#A19
#A19


A1

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 5,20 x 10,44 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34408128 08-03-2011

Página 1



A2

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 10,48 x 10,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34408106 08-03-2011

Página 2



A3

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 5,12 x 10,48 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34408109 08-03-2011

Página 3



A4

  Tiragem: 46462

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 27,01 x 34,68 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 34408376 08-03-2011

Página 4



  Tiragem: 46462

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 26,89 x 27,26 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 34408376 08-03-2011

Página 5



  Tiragem: 46462

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 21,21 x 14,64 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 34408376 08-03-2011

Página 6



A7

  Tiragem: 46462

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 4,83 x 14,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34408598 08-03-2011

Página 7



A8

  Tiragem: 103109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 4,23 x 7,70 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34407809 08-03-2011

Página 8



A9

  Tiragem: 103109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 29

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,12 x 5,53 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34407902 08-03-2011

Página 9



A10

  Tiragem: 103109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 15,95 x 21,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34407890 08-03-2011

Página 10



A11

Diário de Viseu   Tiragem: 2327

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 26,07 x 25,77 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34391450 07-03-2011

TOME NOTA

HOJE EM VISEU... HOJE NA REGIÃO...

... E NOS PRÓXIMOS DIAS

Alunos da Escola Emídio
Navarro na RTP

Alunos da Escola Secundária
de Emídio Navarro vão estar
presentes no ‘Especial Príncipes
do Nada – Um Por Todos’, pro -
gra ma apresentado por Ca -
tarina Furtado que será trans-
mitido hoje à noite na RTP1.

Caretos de Podence
do Palácio do Gelo

O Palácio do Gelo Shopping
co memora o Carnaval com
uma exposição fo tográfica inti-
tulada ‘Cara de Lata’, que retrata
a forma como é vivido o Car -
naval pelos Ca re tos de Podence.

‘Reencontro com
o passado’ no Auditório
Mirita Casimiro

‘Reencontro com o passado’ é
o título da exposição de fo to -
gra fia que se encontra patente
no Auditório Mirita Casimiro
até final do mês. A mostra con -
s titui um desafio aos visitantes,

que pode optar pelos diferentes
‘itinerários’ que o olhar do ar -
tista lhe propõe.

‘Transportes’
na Câmara

Está patente no espaço
Atendimento Úni co, da Câma -
ra Municipal, uma exposição

retrospectiva de pintura do IV
Encontro de In ver no de Pintura
ao Ar Livre, su bordinada ao
tema ‘Trans por tes’. Conta com
trabalhos de Ana de Jesus Fer -
reira, Carlos Al berto Almeida,
Isabel Es te fâ nia Almeida, João
Luís Soares de Almeida, Jorge
Ale xandre, Mar lene Sofia Soa -
res, Pedro An dré Figueiredo, Pe -

dro Gon çal ves Marques, Sílvia
Marieta Galvão Faia e Vítor
Manuel Pe reira Marques.

‘Às Artes’ em exposição

Encontra-se patente no Tea -
tro Viriato a exposição fotográ-
fica ‘Às Artes’, da autoria de José
Al fredo.

Deputados do PS visitam Vouzela

Os deputados do PS eleitos pelo distrito de Viseu realizam uma
vi sita de trabalho ao concelho de Vouzela. A visita terá início às
10h00, na Câmara Municipal, e terminará às 17h30, na Junta de
Fre guesia de Queirã, onde terá lugar uma conferência de imprensa.

Rastreio de Cancro da Mama em Mangualde 

Uma unidade móvel de mamografia do Núcleo Regional do
Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro está junto ao Centro
de Saúde de Mangualde – onde permanecerá até meados de Maio.
O serviço gratuito de exame mamográfico digital estará disponível
de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00.
O programa está aberto à população feminina entre os 45 e os 69
anos, residente no concelho e interessada em fazer o exame.

... E NOS PRÓXIMOS DIAS

Desfile de veículos antigos em Castro Daire

Castro Daire receber amanhã o VI Convívio de Desfile de Carros
Antigos, Clássicos e Vespas. O desfile parte das Termas do Car -
valhal, e vai passar por diversas freguesias do concelho.

Desfiles de Carnaval em Nelas e Canas de Senhorim

Centenas de figurantes, muita música, humor e animação são os
in gredientes dos corsos carnavalescos de Nelas e Canas de Se -
nhorim, que saem amanhã à rua, a partir das 14h30.

Desfile em Oliveira de Frades

O desfile de Carnaval de Oliveira de Frades realiza-se amanhã, no
centro da vila, a partir das 15h00, com música ao vivo com a Banda
Europa.

Jogo das selecções de Portugal
e Ucrânia em Moimenta da Beira

A selecção nacional sénior
de andebol defronta quarta-
feira, às 20h30, a sua con-
génere da Ucrânia, no Pa -
vilhão Municipal de Moi -
menta da Beira. O jogo tem
transmissão televisiva na
RTP2.

Exposição no Museu de Lamego

O Museu de Lamego inaugura amanhã, a exposição ‘Escultura. Jo -
ão Ferreira’, da autoria do artista plástico João Ferreira. A mostra reú ne
peças reveladoras da criatividade de um artista que com a madeira e
os metais cria modelações inesperadas.

Pinturas faciais
para crianças

No ‘Fórum Fnac’, todos po -
dem dar largas à imaginação e
ser o que quiserem, desde prin -
cesas, heróis, leões ou borbole-
tas. São muitas as personagens
que as crianças podem experi -
men tar na pele este Carnaval,
atra vés de pinturas faciais. A
ini ciativa realiza-se amanhã, às
16h00.

Exposição sobre
as Cavalhadas
de Vildemoinhos

Está patente na Biblioteca
Mu nicipal, uma exposição de
car tazes das Cavalhadas de Vil -

demoinhos. Com o nome ‘Tra -
dições’, a mostra apresenta car -
ta zes desde 1949 e estará pa ten -
te ao público até ao próximo
dia 19.

Apresentação
dos Jogos Desportivos

Realiza-se quarta-feira, pelas
19h00, no Solar dos Peixotos, a
apresentação pública da 20.ª
edi ção dos Jogos Desportivos de
Viseu.

Apresentação de
‘Deixas-me CienciAr-te?’

Alunos da Escola Secundária
Emídio Navarro apresentam
quinta-feira, pelas 15h30, o pro-

jecto ‘Deixas-me CienciAr-te?’,
que levará à escola personalida -
des ligadas à música, astrono-
mia, teatro e fotografia. 

Nuno Prata actua
no Teatro Viriato

Nuno Prata actua na próxi-
ma quinta-feira, às 22h00, no

café-concerto do Teatro Viriato.
Depois dos Ornatos Violetas e
da estreia a solo em 2006, o mú -
sico regressa com o disco ‘Deve
Haver’, um trabalho que vale a
pena ouvir e ver e que se assu -
me como um retrato dos tem-
pos actuais.

Inauguração
de ‘Figuras
e Abstracções’

É inaugurada no próximo
dia 11, pelas 18h30, na ArteG –
Ga leria de Arte a exposição ‘Fi -
gu ras e Abstracções’. A mostra
conta com obras de Aureliano
Agu iar, Arlindo Arez, Raul Car -
doso, Rosa Pereira, Manuel Pin -
to e Moisés Preto Paulo.

Passeio
de comboio
ou charrete

O comboio turístico e a
charrete circulam até amanhã
por Viseu. Por 1 euro, será pos-
sível passear no comboio, en -
tre as 10h00 e as 12h00, e das
14h30 às 18h30. Já o percurso
da charrete é apenas no centro
histórico, com os bilhetes a
cus tarem 5 euros para adultos
e 3,5 euros para crianças (dos 3
aos 10 anos). As viagens de co -
r rem das 10h00 e as 12h00, e
das 14h30 às 17h30.
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Selecção de Andebol prepara Campeonato do Mundo em Resende
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/03/2011

Meio: Farol da Nossa Terra.com

URL: http://www.faroldanossaterra.net/seleccao-de-andebol-prepara-campeonato-do-mundo-
em-resende/

 

- Segunda-feira, 7 Março 2011 -

 

 A Selecção Nacional de Andebol Juniores A vai concentrar-se em Resende, entre os dias 7 e 13 de

Março, num estágio de preparação para garantir a sua presença na fase final do Campeonato do

Mundo de sub-21, que vai decorrer na Grécia.

 

 O programa inclui diversas actividades desportivas e de lazer nas Termas de Caldas de Aregos e

encontros amigáveis com as selecções da Noruega e Dinamarca, a realizar no Pavilhão Municipal de

Anreade.

 

 Assim, Portugal defronta a Noruega nos dias 8 (às 18 horas) e 9 de Março (às 16 horas) e a

Dinamarca nos dias 11 (às 18 horas) e 12 de Março (às 17 horas).

 

 No dia 09 de Março, quarta-feira, pelas 11h30, as três Selecções vão ser recebidas pelo Presidente da

Câmara Municipal de Resende, António Borges, numa cerimónia a realizar no Salão Nobre do Edifício

dos Paços do Concelho.

 

 Recorde-se que a Selecção Portuguesa ficou automaticamente apurada para a fase final do

Campeonato do Mundo, já que conseguiu o segundo lugar no último campeonato da Europa de sub-

20, disputado na Eslováquia, não necessitando de realizar a fase de apuramento que decorreu em

Janeiro.

 

 De referir ainda que entre os dias 11 e 13 de Março vai decorrer em Resende o 2.º Bloco do 1º Curso

de Treinadores de Grau 4/ EHF PRO Master Coach, o 2.º Bloco do 4.º Curso de Grau 3 e o 3.º Bloco do

3.º Curso de Grau 3.

 

 Estes cursos são organizados pela Federação Portuguesa de Andebol ao abrigo do Despacho

5061/2010, de 22 de Março e do Programa Nacional de Formação de Treinadores de 7 de Abril de

2010, que contempla a carreira de Treinador Desportivo.
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 O Curso de Grau 4/ EHF Pro Master Coach, curso de topo de carreira, vai contar com a presença de

79 técnicos participantes. No Curso de Treinadores de Grau 3 irão participar um total de 90 técnicos.

 

 O programa dos cursos prevê uma componente prática onde os participantes irão observar os jogos

entre Portugal e a Dinamarca e uma componente teórica que será leccionada por 7 prelectores

nacionais e internacionais.

 

 Ainda em relação ao campeonato do Mundo de sub-21, já se encontram apuradas as selecções

nacionais da Dinamarca, França, Espanha, Alemanha, Hungria, Rússia, Eslovénia, Sérvia, Suécia e

Grécia, esta na qualidade de país organizador.

 

 Calendário de jogos

 

 Pavilhão Municipal de Anreade, Resende

 

 08.03.11, 18h00 - Portugal : Noruega

 

 09.03.11, 16h00 - Portugal : Noruega

 

 11.03.11, 18h00 - Portugal : Dinamarca

 

 12.03.11, 17h00 - Portugal : Dinamarca
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Iniciativa prendeu a atenção de jovens e treinadores.

Os Jogos das
Ihas de 2011
aproximam-se -
em finais de
Maio - e as di-
versas selec-
ções regionais
entram na fase
final da prepa-
ração. Assim, a
Selecção Regio-
nal feminina de
Voleibol realiza
hoje
(10h30/13h00),
mais um treino
no Pavilhão da
“Levada”. O
mesmo se pas-
sando com a
Selecção Regio-
nal de Andebol,
que treina entre
as 16h00 e as
17h30, no Pavi-
lhão do Funchal.

Falou-semuito (ebem) sobreAn-
debol, nos últimos três dias, por
ocasião do 21.º Clinic promovido
pela Associação madeirense desta
modalidade. Entre os convidados,
destaquepara apresençado selec-
cionador nacional de Juniores A,
Rolando Freitas, responsáveis que
conviveu com os 60 técnicos que
marcaram presença neste evento.
O líder da turma das “quinas”mos-
trou-se muito contente com o que
viu, ouviu, e sobretudo, pela en-
tregae interessedemonstrado,quer
por treinadores, querpor jovens jo-
gadores (equipa júnior doCSMarí-
timo), queoajudaramnaparteprá-
tica das suas prelecções. Rolando
Freitas deu muito destaque ao tra-
balho individual, queconsidera fun-
damental para os atletas poderem
evoluir. «Portugal tem evoluído em
termos tácticose issoéditonãopor
mim para por outros técnicos con-
ceituados, mas há pormenores em
termos de trabalho individual que

tem de ser feito e dar passos nesse
sentido. É esta a grandemensagem
que deixo para estes jovens joga-
dores e técnico. Vi gente interes-
sante, que apesar de poderemnão
ter espaço imediato nas selecções,
não deixam de ser interessantes.
São jogadores comqualidade,bem
orientados, gente alta, esquerdinos,
que podem também ajudar a au-
mentar onível das nossas competi-
ções nacionais», disse em balanço
ao Clinic. A manhã de ontem foi
preenchida com duas prelecções.
Ricardo Aguiar abordou o sempre
polémico tema da força. O prelec-
tordeu “Umavisão sobreo trabalho
de potência. Qual a sua importân-
cia ecomoa trabalha”, aoque se se-
guiuHélder Lopes: “Rentabilização
doprocesso de treino noAndebol
- da formação à alta competição”.
Dois temasquedramque falar, face
a algumas ideias que foram defen-
didas. 1

vascosousa@jornaldamadeira.pt

7 21.º CLINIC DA ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DA MADEIRA CHEGOU ONTEM AO FIM

60 técnicos em debates sobre a modalidade

DR
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 Andebol: Fase Final do «nacional» da II Divisão-Grupo A

Vitorianos foram argutos nos momentos complicados

DIFÍCIL – Sadinos tiveram de cerrar fileiras para vencer

Jogo de grande intensidade, mesmo que no plano técnico-tácti-
co não atingisse um plano elevado, em que os setubalenses sen-
tiram muitas dificuldades mas acabaram por vencer com mereci-
mento por terem sido o «sete» mais esclarecido nos momentos
críticos, ultrapassando a panóplia de sistemas defensivos apre-
sentada pelos homens de Avanca, quando se encontravam em
situação de inferioridade numérica e os números no marcador
estavam muito equilibrados.

VITÓRIA F.C. – 33
A.A. AVANCA – 31
Partida realizada anteontem, pelas 18.00 horas, no Pavilhão Antoine Velge
perante razoável assistência.
ÁRBITROS: Eurico Nicolau e Ivan Caçador; oficiais de mesa: Fernando Valério
e Luís Pereira.
VITÓRIA: Ricardo Martins e Hugo Dinis; Artem Kuybida, Bruno Sobreira (5),
Ivan Dias (5-3, 7m), Pedro Almeida, André Moreira, Pedro Carvalho (3), An-
dré Fonseca, André Costa (1), João Silva (2), Gonçalo Neves (7), Rui Mamede
(8) e Rolando Costa (2).
Treinadores: Jorge Fernandez e Konstantin Dolgov.
Defesa: 6:0.
Todos os livres de 7m foram concretizados.
Disciplina: 3 exclusões.
A.A. AVANCA: Bruno Gaspar e Luís Silva; Bruno Pinho (3), Pedro Silva (2),
Tiago Cunha (10-1, 7m), Alberto Silva (1), Gustavo Silva (1), Pedro Coelho
(1), Marco Ferreira (2), Ricardo Pinho (1), Luís Galvão (3), Ricardo (1) e Nuno
Ferreira (6).
Treinador: Luís Filipe Santos.
Defesa: 5:1, 4:2, 3:3 e mista.
Livres de 7m não concretizados: 2.
Disciplina: 2 exclusões.
MARCHA DO MARCADOR: 5m, 2-2; 10m, 6-3; 15m, 9-4; 20m, 10-9; 25m, 12-
12; 30m, 17-16; 35m, 18-17; 40m, 22-20; 45m, 26-23; 50m, 29-25; 55m, 31-
27; 60m, 33-31.

Os vitorianos estrearam-se na Fase
Final da II Divisão com um resultado
positivo mas conquistado em condi-
ções muito difíceis, uma vez que o
«sete» de Avanca (freguesia do con-
celho de Estarreja, distrito de Avei-
ro) se revelou muito aguerrido no pla-
no competitivo, acelerando desde

cedo o ritmo das acções ofensivas e
pondo em jogo uma diversidade de
sistemas tácticos defensivos muito
agressivos que, em dados momentos,
levantaram grandes dificuldades aos
homens de Setúbal. O grande trunfo
destes seria, por tal, a sua capacida-
de para nas fases mais complicadas,

com o marcador a registar números
muito aproximados, conseguirem re-
solver um punhado de situações de
ataque em inferioridade numérica, já
que no aspecto defensivo a presta-
ção esteve, geralmente, alguns fu-
ros abaixo do que era exigível, com
as marcações a não acertarem com
as várias «entradas» do adversário na
posição e «pivot» e nas «pontas».

A partida, diga-se, começou bem
para o Vitória que aos quinze minu-
tos já arrecadava uma vantagem de
6 pontos e parecia ter o controlo to-
tal, só que, bruscamente, uma suces-
são de erros técnicos ofensivos e de
finalizações desperdiçadas, levou a
que, em acções de contra-ataque, o
Avanca chegasse à igualdade a 12
pontos, mantendo o equilíbrio total
até ao intervalo.

Após o intervalo, o jogo manteve-
se oscilante para os sadinos na pri-
meira fase mas, aqui, foi a vez da
equipa adversária conceder vanta-

gens técnicas com um punhado de
erros ofensivos, aproveitados pelo
Vitória para atingir uma diferença de
3 pontos que, todavia, não duraria
muito, entrando-se então num novo
período em que o resultado estava a
ser discutido ponto a ponto, situação
esta que se manteve quase até final.
Surgiu, pois, a fase mais crítica e
decisiva do encontro e em condições
de alta dificuldade para os vitoria-
nos que sentiram os efeitos de duas
exclusões quase sucessivas e depa-
raram com um reforço de agressivi-
dade defensiva, táctica, do Avanca,

mas acabaram por superar essas di-
ficuldades com serenidade, aspecto
este que viria a ser crucial para en-
cararem os últimos três minutos com
relativa tranquilidade, mas sempre
sem a certeza do triunfo adquirida.

A capacidade de concretização de
Rui Mamede nas fases mais importan-
tes do jogo, resolvendo muitos pro-
blemas; a leitura táctica de Pedro
Carvalho e a acção muito forte e
enérgica do «pivot» Gonçalo Neves
foram determinantes para o triunfo
setubalense, no que diz respeito a
acções individuais. No Avanca, gos-
támos de Tiago Cunha, o jogador mais
experiente da equipa, e do jovem
Nuno Ferreira.

Arbitragem excelente de Eurico
Nicolau e Ivan Caçador, à altura dos
pergaminhos da «dupla».
RESULTADOS: Na primeira jornada do
Grupo A/Fase Final, verificaram-se os
seguintes resultados: Vitória, 33-AA
Avanca, 31; ADA Maia/Ismai, 27-AC
Fafe, 27; AC Sismaria, 26-Marítimo do
Funchal, 21.
1.º AC SISMARIA, 3 pontos; 2.º Vitó-
ria, 3; 3.º AC Fafe, 2; 4.º ADA Maia, 2;
5.º AA Avanca, 1; 6.º Marítimo, 1.
Próxima ronda (19 de Março): ADA
Maia-Vitória (17.30 horas, municipal
da Maia); AC Fafe-Marítimo; AA Avan-
ca-AC Sismaria. Sobem à I Divisão os
dois primeiros classificados.

António Elias

Jo
sé

 L
ui

s
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Sadinos entram a ganhar na Fase Final
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No passado fim-de-sema-
na, as equipas de ande-
bol do centro Cultural 

e Recreativo do Alto do Moinho 
(CCRAM) estiveram impará-
veis.

No sábado jogaram os Inicia-
dos e os infantis. No Domingo 
os juniores e os juvenis, sendo 
que ambos os resultados acaba-
ram com duas vitórias e duas 
derrotas.

De registar as vitórias dos 
Juniores e dos Infantis, as duas 
equipas a disputar as fases inter-
médias da competição, que dão 
acesso às fases finais. 

No Sábado os primeiros a jo-
gar foram os iniciados, contra o 
adversário CA Salvaterra de Ma-
gos, a equipa que se encontra em 
antepenúltimo  na classificação 
geral, pelo que, a jogar em casa, 
a equipa esperava vencer.

Ainda assim, a equipa não 
conseguiu impor-se e apesar do 
equilíbrio registado, acabou por 
perder o jogo por 31-32.  Uma 

derrota com sabor a “quase“, já 
que pouco faltou para alcançar 
a vitória.

Ainda no Sábado seguiram-se 
os infantis. A fase nacional ini-
ciou em casa, contra o GE Ponte 
de Sor. 

As equipas não se conheciam, 
pelo que havia alguma curiosi-
dade e expectativa sobre o que 
se iria passar durante o jogo. O 
CCRAM entrou muito forte e 
cedo se instalou no comando do 
marcador. No final acabámos 
por ganhar por uns claros 29-22, 
resultado que reflecte bem o que 
se passou durante o jogo. 

No Domingo, foram os junio-
res os primeiros a jogar. Desloca-
ram-se ao Algarve para jogar em 
casa do Vela de Tavira. Este jogo 
integrava a segunda jornada da 
segunda fase e a nossa equipa, 
estava moralizada para ganhar 
este jogo, atendendo ao objecti-
vo que é passar à Fase Final. 

Também este jogo nos correu 

de feição. Liderámos sempre o 
marcador e no final acabámos 
por ganhar o jogo com inteira 
justiça. Marcaram-se muitos go-
los, o que revela uma superiori-
dade clara dos ataques sobre as 
defesas. O resultado final acabou 
por ficar em 39-35 a favor do 
CCRAM. 

O grupo ultrapassou assim 

mais uma final das 8 que ainda 
faltam. 

A equipa não tem dúvidas, “o 
nosso treinador está a fazer um 
belíssimo trabalho, a equipa está 
moralizada, os jogadores co-
nhecem o seu valor e acreditam 
que podem ganhar os jogos que 
faltam. Estão reunidos assim os 
ingredientes para o sucesso”. 

Por último actuaram os Juve-
nis, disputando a Fase de Apura-
mento. Contra o forte adversário 
de Samora Correia.

Apesar da resposta, o CCRAM 
não conseguiu ganhar o jogo e o 
resultado acabou por se ficar em 
29-34 com vantagem para os vi-
sitantes. 
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