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Académico de Viseu vence
dérbi e sobe ao 2.º lugar
No jogo mais importante para a região, o conjunto viseense foi vencer
a Lamego, o Andebol Clube, e deu um enorme salto na classificação
I O Académico de Viseu parece
ter encontrado o caminho das
vitórias e é já a equipa mais
realizadora, com 202 golos. Os
viseenses já sofreram três derrotas e dois empates, mas só em
dois jogos consecutivos conseguiram marcar 70 golos contra
49 sofridos.
Depois de ter despachado na
jornada anterior, o Estarreja
Andebol Clube, com um concludente 38-24, não perdeu a embalagem e foi ao Pavilhão Álvaro
Magalhães, em Lamego, surpreender o Andebol Clube lamecense, deixando os locais
mais sós no fundo da tabela classificativa. É verdade que o clube da cidade de Lamego tem menos um jogo, mas a distância entre o primeiro e o último lugar já
vai em oito pontos. Com a vitória, o Académico assumiu a segunda posição, dando um grande salto para atingir essa posição, dando uma imagem mais
de acordo com o real valor da
equipa, tanto a nível colectivo
como individual.
No próximo sábado, o conjunto academista vai receber a
Associação Cultural e Desporti-

RUI DA CRUZ

Silvino Cardoso

FRANCISCO NETO foi um dos melhores marcadores do Académico com cinco golos
va do Monte e tem tudo para
vencer e, desse modo, consolidar
a segunda posição.
Não vai ser fácil ao Andebol
Clube de Lamego ganhar em S.
João da Madeira. É que no Pavilhão das Travessas vão estar
frente a frente o primeiro e o úl-

timo classificados. A Associação
Desportiva Sanjoanense ainda
não perdeu qualquer jogo e o
pior que sofreu foi uma igualdade frente ao Estarreja Andebol
Clube. Contudo, os lamecenses
podem surpreender, não só porque necessitam de pontuar, mas

ainda porque vão querer rectificar a imagem das duas últimas jornadas, embora a derrota sofrida no reduto da ACD
Monte não tenha sido engolida
facilmente, já a dupla de arbitragem influenciou o resultado final. l
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NACIONAL DE JUVENIS - 1.ª DIVISÃO

Equipas da região
com posturas diferentes
Silvino Cardoso
Não sofreu alteração significativa, a classificação na Zona 2
da 1.a Fase. O Colégio dos Carvalhos continua invicto e a dominar a prova, obtendo vitórias
com um score à média de cerca
de 37 golos por jogo e sofrendo
apenas uma média de 25. O
conjunto gaiense continua na
frente e demonstra ser uma dos
concorrentes ao título nacional,
sendo que a passagem à fase seguinte está, praticamente, garantida. Só uma catástrofe evitaria a presença na mesma.
O FC do Porto é a equipa que
mais de perto persegue os gaienses, ocupando a segunda posição, embora à condição, pois tem
mais um jogo que o Ginásio Clube de Tarouca, equipa que tem a
defesa menos batida da prova.
Os portistas receberam o AndeI

bol Clube de Lamego e não tiveram qualquer dificuldade em
'massacrar' a turma da capital do
Douro Sul que, desse modo, ficou mais afastada da possibilidade de ainda chegar aos lugares de apuramento para a segunda fase.
O Ginásio Clube de Tarouca
continua a fazer uma prova
muito interessante. Está na terceira posição, a sete pontos do
primeiro, que tem mais um jogo,
e a três do segundo classificado
que, como já foi referido, tem
igualmente mais uma partida. O
conjunto tarouquense recebeu a
Associação Académica de S.
Mamede e venceu de forma clara, mantendo-se na corrida para
a fase seguinte.
Por sua vez, sem qualquer
surpresa, o Núcleo de Andebol
de Penedono, também na luta
pelos lugares de apuramento, foi
ao reduto do vizinho Escola de
Andebol de Moimenta da Beira,
vencer por oito golos de vantagem. Os moimentenses continuam, assim, na 'lanterna vermelha' e sem saber o que ganhar
ou mesmo empatar. l
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3.ª DIVISÃO NACIONAL

Filho “tramou”
o pai
I O Académico de Viseu venceu
o Lamego e a figura acabou por
ser o academista Luís Ferreira,
com nove golos apontados.
Curioso é o facto de se tratar do
filho do treinador lamecense
Luís Cardantas, o que quer dizer
que o jogador não teve qualquer
problema em “tramar” o pai.
O Andebol Clube de Lamego
entrou melhor no jogo, chegando a construir um parcial de
5-0, complicando a tarefa do
Académico, que só após uma
paragem de jogo pedida por
Marco Rodrigues conseguiu encontrar o rumo no marcador.
Aos 20 minutos, já tinha dado a
volta ao marcador (7-8), que se
foi alargando até ao final.

O treinador dos lamecenses,
Luís Cardantas, procurou por
todos os meios travar as ações
atacantes dos viseenses, chegando a ordenar marcações
individuais a Miguel Fernandes. Uma estratégia que não resultou, já que os espaços defensivos facilitavam o ataque rápido contrário. Nesta altura, já começava a sobressair Luís Ferreira, muito eficaz na ponta esquerda.
Ao intervalo, vantagem do
Académico de Viseu pela margem mínima 13-14.
A segunda parte teve uma
história inversa, com os viseenses a dispararem no marcador,
fruto da coesão defensiva e
maior eficácia no ataque. Contudo, os locais não baixaram os
braços mas com uma defesa
mais subida e agressiva na pro-

cura da bola, abriram espaços
no sector mais recuado que os
academistas souberam aproveitar da melhor forma.
O Académico mostrou muita
tranquilidade, mesmo nos momentos de inferioridade numérica, como aconteceu quando esteve apenas com quatro jogadores

AC LAMEGO

25

TREINADOR: Luís Cardantas
Samuel Nogueira; Carlos Melo
(1), Joao Pinto (1), André Santos, Luis
Sousa (7 ), João Araújo (8) e Fábio
Fernandes (6).
JOGARAM AINDA: João Canastra, Bruno
Leitão (1), João Carvalho (1), Mauro Nunes,
Nelson Leal e Luís Machado.

de campo, com Emanuel Borges
na baliza, decisivo nos momentos
chave e Luís Ferreira no ataque, a
serem as figuras de proa dos comandados de Marco Rodrigues.
No final, ma vitória sem contestação do Académico por 2532, que assim sobe para o segundo lugar da tabela. l

ACADÉMICO

32

TREINADOR: Marco Rodrigues
Paulo Ferraz; Francisco Neto
(5), Nuno Marques (5), Miguel
Fernandes (2), Luis Ferreira (9) e Vasco
Coelho (5).
JOGARAM AINDA: Emanuel Borges,
Marco Rodrigues (1), Carlos Ribeiro (5)
e Nelson Costa.

JOGO NO PAVILHÃO ÁLVARO MAGALHÃES, EM LAMEGO
ASSISTÊNCIA: Cerca de 100 pessoas
ÁRBITROS: Vitor Ferreira e Daniel Carreira
OFICIAIS DE MESA: Antonio Manso e Idalina Ferreira
RESULTADO AO INTERVALO: 13-14
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Em São Roque do Faial concentraram-se as escolas do concelho de Santana.

7

MAIS ACTIVIDADE SOB A COORDENAÇÃO DA DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DO DESPORTO ESCOLAR

Futebol e Andebol
no Primeiro Ciclo
Aquilo que inicialmente estava programa tem sofrido algumas alterações,
atendendo às circunstâncias, nomeadamente na matéria respeitante aos
transportes, cujos custos inviabilizaram o que estava delineado.
As actividades desenvolvidas
sob orientação da Direcção de
Serviços do Desporto Escolar estão a se desenrolar adaptadas à
nova realidade. Quer isto significar que aquilo que inicialmente estava programa tem sofrido algumas alterações,
atendendo às circunstâncias,
nomeadamente na matéria respeitante aos transportes, cujos
custos inviabilizaram o que estava delineado. No entanto,
pelo esforço da entidade organizadora bem como pela colaboração de diversas “boas vontades”, não esquecendo o
contributo dos professores, os
encontros de modalidades vão
surgindo aqui e acolá. Sempre,
claro, sob a coordenação da Direcção de Serviços respectiva,
da Secretaria da Educação.
Andebol em estreia
É neste âmbito que na última
semana decorreram diversos
encontros de modalidades, nomeadamente Futebol e Andebol. No primeiro caso, dando
seguimento ao que já aconte-

cera noutros concelhos, enquanto o andebol teve a primeira expressão pública da modalidade neste ano lectivo
2012/2013. O Pavilhão do Arco
da Calheta - com condições ímpares para este tipo de actividades - recebeu as “1.ªs jogadas de
Andebol” dos alunos do 1.º Ciclo no corrente ano lectivo.
Aconteceu com representantes
de todas as escolas do concelho
da Calheta. O mesmo esteve
para suceder com a Ponta do
Sol mas, por avaria do respectivo transporte, tal não foi possível. Fica para data oportuna.
Ainda no Andebol, na pretérita
segunda-feira foi a vez dos alunos dos concelhos da Ribeira
Brava, São Vicente e Porto Moniz se encontrarem no Pavilhão
da Serra de Água, para conviverem e jogarem.
Futebol continua
Já no que toca ao Futebol,
houve seguimento de actividade, tal como já tinha acontecido noutros concelhos - São Vicente, Porto Moniz, Ribeira

Brava, Calheta e Ponta do Sol.
Desta feita, coube a satisfação
da actividade para os alunos (e
professores) do concelho de
Santana, que se concentraram
no Polidesportivo da Escola de
São Roque do Faial.
Colaborações diversas
Como fica escrito supra, várias têm sido as entidades cuja
colaboração se apresenta
como fundamental para a realização destas vivências extremamente importantes para os
alunos. São os casos das Câmaras Municipais da Calheta,
Ponta do Sol, Ribeira Brava,
Porto Moniz, São Vicente e Santana, Associação Desportiva de
São Roque do Faial, Clube Desportivo e Recreativo de São
Jorge e Clube Desportivo e Recreativo Santanense – no transporte dos alunos -, Associação
Cultural Desportiva do Arco da
Calheta, Direcção Regional Juventude e Desporto, Direcção
de Serviços de Equipamento e
Material e Escola São Roque do
Faial. 1

Estas actividades
realizadas com
alunos do 1.º Ciclo
em vários locais,
têm levado aos
respectivos recintos diversos pais e
algumas entidades. Em São
Roque do Faial,
por exemplo, esteve o Delegado
Escolar do concelho de Santana,
António Joaquim
Rosa, personalidade em tempos
ligada ao Desporto Escolar.
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ANDEBOL MASCULINO - II DIVISÃO, ZONA NORTE

AC Sismaria segue imparável na II Divisão
segundo e terceiro - Passos
Manuel e Marítimo - jogaram
entre si e empataram.
Em jogo de desforra - a turma
de Almada foi a responsável pela
única derrota da Sismaria na
presente temporada - a equipa de
LUIS FILIPE COITO

Q O Atlético Clube da Sismaria
conquistou, sábado, a sétima
vitória consecutiva n campeonato. A equipa de Rui Rito venceu, na Gândara, o Ginásio do
Sul por 26-23, consolidando a
liderança na competição, já que

Leiria começou por permitir
grandes facilidades ao ataque
adversário, mas corrigiu e rapidamente conseguir colocar o
temível contra-ataque em acção.
A vantagem ao intervalo (15-11)
permitia antecipar uma segunda
parte mais tranquila, mas não foi
isso que aconteceu.
Num jogo com 20 exclusões e 2
cartões vermelhos, a etapa complementar foi de muito fraca
qualidade, com falhas técnicas e
displicência, que só não resultou
num susto maior para os leirienses porque do outro lado estava
uma equipa sempre com os nervos à flor da pele.
Sábado, pelas 17h30 horas, é
dia de festa na Gândara. Em jogos
da Taça de Portugal, o AC Sismaria recebe o ABC de Braga, terceiro classificado da I Divisão. O

campeonato só regressa a 12 de
Janeiro, com o AC Sismaria a
defrontar o Marienses. l
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Andebol

CDC S. Paio
Oleiros volta
aos triunfos

Depois de duas jornadas sem
saborear a vitória, o CDC S. Paio
de Oleiros tinha boas hipoteses de
voltar aos resultados positivos na
recepção ao Modicus Sandim.
Começaram bem o jogo os locais.
Defensivamente bastante aguerridos, mantiveram uma forte pressão sobre o adversário e, através
de rápidas transições, fizeram
dilatar a diferença do marcador.
O jogo estava a decorrer no ritmo
mais cómodo para os jogadores
do CDC S. Paio de Oleiros.
A meio da primeira parte, quando
nada indicava que o jogo poderia
mudar, o adversário adaptou-se
ao sistema defensivo e diminuiu
paulatinamente a diferença do
marcador para os 13-11, resultado
que se verificava ao intervalo.
Na segunda parte, a equipa do Modicus Sandim conseguiu manter o
ritmo com que acabou a primeira,
e manteve uma certa incerteza no
resultado até final.
Ainda assim, os oleirenses venceram 24-23 e, com esta vitória,
situam-se no 4.º lugar, em igualdade pontual com o 3.º classificado,
o Ismai.
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ANDEBOL

TORNEIO DE ABERTURA DE MINIS / MISTO
Casa do Benfica no Entroncamennto, 10
Clube Desportivo de Torres Novas "O.A.A.", 14
CDTN – Guilherme Pires; Rui Pereira (3) João Correia (2)
Daniel Moreira (2) Vasco Silva (1) Tiago Amado (6 ) Matilde Soares, Dânia Carreira, João Rodrigues, Tiago Lopes.
Responsável técnico: Alfredo Garcia.
Dirigente: José Martins.
"RESULTADO JUSTO"
Nova vitória da equipa torrejana, que neste jogo foi uma vez
mais superior ao seu adversário.
* * *
Clube Desportivo de Torres Novas " O.A.A.", 13
Jac / Alcanena, 15
CDTN – Guilherme Pires, Matilde Soares, Dânia Carreira,
Rui Pereira (4) João Correia, Daniel Moreira (1) Tiago Lopes, Vasco Silva (1) Tiago Amado (7) João Rodrigues.
Responsável técnico: Alfredo Garcia.
"JOGO EMOTIVO"
Defrontando a melhor equipa do Jac, os torrejanos discutiram
o resultado até ao final do jogo.
* * *
TORNEIO DE ABERTURA DE INFANTIS
Clube Desportivo de Torres Novas "O.A.A.", 6

CA Salvaterra, 27

CDTN – João Gonçalves, Duarte Charneca, Ricardo Domingues (1) Rui Pereira (2) João Costa (2) Rui Pires, Bernardo Ribeiro
(1)
Responsável técnico: Vitor Alhais.
Dirigente: Alfredo Garcia.
"RESULTADO CERTO"
Com algumas boas intervenções do guarda redes (João Gonçalves) torrejano nos primeiros minutos, o jogo manteve-se equilibrado no primeiro tempo.
Após o intervalo os torrejanos claudicaram em demasia deixando o seu adversário interceptarem muitas bolas e aparecerem
isolados aos seis metros, não dando qualquer hipótese de defesa ao
guarda redes torrejano.
* * *
CARTAZ DESPORTIVO
TORNEIO DE ABERTURA DE MINIS / MISTO (2ª FASE)
09/12/12
Pavilhão "Artur Gonçalves"
14H00 - 18H00
Equipas participantes:
Clube Desportivo de Torres Novas " O.A.A" – Casa do Benfica
no Entroncamento – Samora Correia – Benavente
ADIAMENTO DO JOGO DE 2 DEZEMBRO
O jogo FAC / D. Fuas referente ao Campeonato Nacional de
iniciados Femininos foi adiado para 7 Dezembro (sexta-feira), às
19 h., a pedido da equipa da Nazaré.
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IFC Torrense 25 – 16 CR Bairro Janeiro
O Torrense continua o excelente
campeonato, com mais uma vitória
no pavilhão da Torre da Marinha.
Em 13 jogos venceram 11 e
empataram dois, mostrando ser
uma equipa muito bem dirigida e
com bons jogadores.
No último sábado o jogo começou
equilibrado, com ambas as equipas a
ter sucesso nos seus ataques.
A meio da primeira parte o
Torrense já controlava o jogo e chegou
a uma vantagem de 5 golos (8-3) com
um grande golo de Bruno Pereira, que
fez a bola passar lentamente por cima
do guarda-redes.

Ao intervalo a vantagem era já
significativa (12-6) mas uma má
entrada em campo na segunda
parte, com um parcial de 0-4,
chegou a assustar. Até aos 20' houve
equilíbrio no marcador, mas um
golo de Ricardo Gomes distanciou
as duas equipas em 4 golos (19-15) e
quebrou psicologicamente o Bairro
Janeiro que nos últimos 10' apenas
um golo marcaram.
Destaque para Tiago Gil como
melhor marcador do Torrense
(6 golos) e para o guarda-redes
adversário que fez magnificas defesas
e evitou uma maior distância.

(Fábio, João, Ricardo, Miguel
Carlos, Heiser, Jorge Pinto, Bruno
Pereira, Nuno Sampaio, Tiago Gil,
Tiago Ferreira, Tiago Pinto, David,
Rodrigo, Rui Pereira).
Os seniores voltam a jogar em
casa dia 8 de Dezembro com o
Loures, às 17h30.
Nos outros escalões, os Juvenis
perderam contra o Belenenses (4224), derrotados foram também os
Infantis «B» contra o Vitória FC
«A» (8-21). Os iniciados venceram
em Sines por 30-32.
Luís Pontes
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Jornal de Santo Thyrso
A17
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Corte: 1 de 1
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Jornal de Santo Thyrso
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Corte: 1 de 1
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País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 4,93 x 6,04 cm²
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Corte: 1 de 1
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Âmbito: Regional
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Andebol: II Divisão

Vitória joga
em Tavira
Amanhã, a partir das 19.00 horas,
o Vitória defronta o Vela no Municipal de Tavira em jogo da 11.ª Jornada da fase inicial do “nacional”
da II Divisão. Após uma sucessão
de derrotas, os vitorianos precisam
de recuperar no plano competitivo, até porque correm o risco de
ficarem “colados” aos dois últimos
lugares na classificação da Zona
Sul.
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Corte: 1 de 1

ANDebOL – CAmPeONATO NACIONAL

SCH defronta avanca
g Amanhã, sábado, o Sporting Clube da
Horta (SCH) defronta o Avanca, em jogo a
contar para a 14.ª jornada do Campeonato
Nacional de Andebol. Os faialenses ocupam
neste momento o sétimo lugar da tabela
enquanto que o Avanca é penúltimo.
Também amanhã, o Fafe recebe o ABC, o
Camões joga em casa do Águas Santas, o
Sporting recebe o Madeira e o Xico Andebol
joga em casa do Belenenses. O jogo grande
na jornada é a recepção do Porto ao Benfica.
As águias, líderes deste campeonato, recebem assim o campeão em título. As duas
equipas estão separadas por apenas um
ponto na tabela classificativa: O Benfica
lidera com 38 pontos, seguido do Porto, em
segundo.
No terceiro lugar da tabela está o Sporting

(32 pontos), seguido do ABC (31) e do
Águas Santas (30). Seguem-se Madeira
SAD e SCH, com os mesmos pontos (26). O
Xico Andebol é oitavo (23), seguido do
Belenenses (23), do Fafe (18), do Avanca
(15) e do Camões (13).
Na última jornada, que se jogou no passado sábado, o SCH recebeu no Faial o
Sporting de Portugal. Os faialenses bateramse bem e, a dada altura, estiveram mesmo a
ganhar aos leões. No entanto acabaram por
sair derrotados, por 19-25. Nos outros jogos
da jornada, o ABC venceu o Avanca (23-22),
Madeira SAD e Águas Santas empataram
no Funchal (22-22), o Camões foi derrotado
em casa pelo Belenenses (17-29), o Porto foi
a casa do Xico Andebol vencer (22-36) e o
Benfica goleou o Fafe (37-22).
mP
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Corte: 1 de 1
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Corte: 1 de 1

Árbitros de andebol da Marinha Grande

Ivan e Eurico nomeados
para o Mundial de Espanha
DR

Ivan Caçador e Eurico Nicolau antes do jogo
entre o Kiel e o Atlético de Madrid
Foi uma semana de sonho para a
dupla de árbitros da Marinha Grande. Primeiro, no domingo, Ivan
Caçador e Eurico Nicolau, ambos
com 31 anos, dirigiram o jogo para
a Liga dos Campeões entre os alemães do THW Kiel e os espanhóis
do Atlético de Madrid, uma espécie de Barcelona-Manchester United do andebol. Mais tarde souberam que estavam nomeados para
estar presentes no Campeonato
do Mundo sénior masculino, que se
realiza já em Janeiro, em Espanha.
“Estamos muito felizes”, revela
Ivan Caçador. “É para isto que trabalhamos. Queremos estar ao mais
alto nível e, confesso, estávamos à

espera desta nomeação.” O único
objectivo que levam definido é fazer o “melhor possível” em Espanha, para poderem ser seleccionados para fases mais adiantadas na
competição.
De uma coisa tem Ivan certeza.
Vai divertir-se. “Vibramos com
cada jogada dos melhores do Mundo e ainda mais com a contribuição
que damos com as nossas decisões.” Eurico Nicolau e Ivan Caçador estrearam-se em grandes competições no Mundial feminino, em
2007. Seguiu-se o Mundial masculino, em 2009, e o Europeu, em
2010. É uma das mais promissoras
duplas mundiais. MS
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assoCIaÇÃo
desPortIva
saNJoaNeNse

88 anos
de história
com altos
e baixos

Clube: associação desportiva
sanjoanense
ano de fundação: 1924
Presidente: luís vargas
Web: www.ads.pt
Morada: Pavilhão dos desportos
rua benjamim araújo
tel: 256822932
Mail: sede@ads.pt
social: http://www.facebook.
com/associacaodesportivasanjoanensepaginaoﬁcial
Modalidades: futebol, Hóquei
em Patins, basquetebol,
andebol, Ginástica, desporto
adaptado

F

Tiragem: 3000
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Ocasional

Área: 29,42 x 36,34 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 6

undada em 1924, A
Associação Desportiva Sanjoanense é anterior à própria
emancipação concelhia de S.
João da Madeira, que aconteceu dois anos depois. Nos
primeiros tempos de vida, o
futebol foi a única modalidade
da coletividade que, só na década de 30 do século passado,
começou a diversificar as suas
atividades com a abertura da
secção de atletismo e uma
aposta forte no basquetebol.
Os atletas da modalidade já
treinavam há alguns anos, mas
só em finais dessa década
se preparavam para entrar no
Campeonato de Aveiro.
Outro desporto que marcou
os anos 30 e colocou, para
sempre, o nome de Ângelo
Bastos na história do clube
foi o motociclismo. O piloto
venceu, em 1934, os Circuitos
da Boavista e de Aveiro.
Na década seguinte, o clube despertou para o hóquei em
patins e cresceu, de uma forma
geral, no panorama desportivo nacional, vendo o ringue
de patinagem, na Verbena
da Sanjoanense, inaugurado
em 1948. Dois anos depois, a
equipa de corridas em patins
sagrava-se campeã regional do
norte. Com o novo recinto, o
basquetebol ganhava um novo
fôlego e um campo próprio. As
novas modalidades começavam a prender a atenção dos
mais jovens.
Em 1952 fica pronto o novo
ringue de patinagem, que faz
parte da primeira fase de construção do Pavilhão de Desportos, que só ficaria concluído
oito anos mais tarde.
Nos anos seguintes, o
clube tentou afirmar outras
modalidades. Se a angariação
de fundos para a secção de
ginástica correu como desejado, já o voleibol teve dificuldades em afirmar-se por falta de
incentivo.
Depois de 10 anos de
interregno, em 1962, ressurge
o andebol e, no ano seguinte, o basquetebol ganha uma
secção feminina. Já em 1964 é
inaugurado o relvado do Conde
Dias Garcia, mas a pista de
atletismo só em 1967 é que foi
fundada.
Após algumas décadas de

atividade, em 1971, a secção
de hóquei em patins é suspensa, mas a decisão não se
manteve durante muito tempo
já que, no ano seguinte, volta a
reabrir. Em 1973, o hóquei alvinegro passa a ter uma escola
de formação e, nesse mesmo
ano, o atletismo volta a funcionar depois de uma paragem.
Com o clube em crescimento, em 1977, o ciclismo
passa a fazer parte do leque de
modalidades da Sanjoanense,
com as equipas seniores e de
veteranos a começarem por
participar em provas regionais
e nacionais. No ano seguinte foi o atletismo que esteve
em evidência, com a equipa
feminina a conquistar o título
de campeã nacional, enquanto a formação masculina
sagrou-se campeã regional de
corta-mato. Ao nível individual, Graça Silva e Clarinda
Faria venciam nos 400 metros
planos e 400 metros barreiras,
respetivamente, nos Campeonato Nacionais, disputados em
Coimbra.
A criação de comissões
administrativas independentes,
em 1980, veio dar uma maior
autonomia às secções amadoras. A nova década ficou ainda
marcada pelo surgimento da
secção de natação e do triunfo
europeu da equipa sénior de
hóquei em patins, em 1986.
Na final da Taça das Taças a
equipa alvinegra ainda esteve
a perder por 0-5, mas acabou
por dar a volta ao marcador e
vencer por 9-6.
Apesar deste sucesso, o
ano seguinte trouxe momentos amargos à Sanjoanense.
O Futebol Sénior teve uma
má época e o basquetebol e
andebol desceram dos escalões máximos. O apoio da
claque da Sanjoanense, Juve
Negra, que se oficializou em
1987 e foi particularmente ativa
no final da década de 80, foi
preponderante na recuperação e nos êxitos do clube. O
futebol começou a dar cartas
de novo e as outras modalidades estavam bem de saúde.
E, em 1989, o clube regressa
aos nacionais de futebol com
um golo de Malheiro, que deu
o empate, a uma bola, com o
Avanca, ano em que também o
basquetebol sobe de divisão.
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Após 10 anos de inatividade, a secção de natação arranca
novamente com 20 atletas.
Já o ano de 1993 trouxe vários troféus ao atletismo alvinegro, conquistados pelos atletas mais jovens. A primeira equipa feminina de hóquei em patins surge em 1997.
Nos últimos anos, a Sanjoanense foi, por mais do que
uma ocasião, distinguida pelos poderes central e local.
Em 1991, pelo 67.º aniversário do clube, o ministro da
Educação, Roberto Carneiro, atribuiu-lhe a Medalha de
Bons Serviços Desportivos e a autarquia a Medalha de
Mérito Municipal. Em 1999, quando a Sanjoanense apagou 75 velas, o secretário de Estado, João Carlos Silva,
natural da terra, entregou ao clube a Medalha de Mérito
Desportivo.
Desde então, o percurso da Sanjoanense tem ficado
marcado por altos e baixos, com os problemas financeiros e “vazios diretivos” a serem quase uma constante no
clube. Apesar das dificuldades, os resultados desportivos
não deixam de aparecer e, em 2000, a equipa de juniores de futebol sagra-se campeã nacional da 2.ª Divisão.
No ano seguinte, a formação sénior de hóquei em patins
festejava o título nacional, depois de ter assegurado o
regresso ao Nacional da 1.ª Divisão. Mas, na época subsequente, a Federação de Patinagem de Portugal despromove a equipa após um protesto do Hóquei de Sintra, que
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Âmbito: Regional

Corte: 3 de 6

considerou irregular a utilização de um jogador alvinegro
num encontro entre os dois conjuntos. Nesse mesmo ano,
o andebol regressa à 2.ª Divisão Nacional, enquanto o
hóquei em patins volta ao escalão principal em 2003.
Numa altura em que o clube atravessa várias incertezas ao nível diretivo, no capítulo desportivo a Sanjoanense
continua a obter bons resultados. Em 2004 a equipa de
cadetes de basquetebol conquista o título distrital, enquanto a formação sénior sobe à 1.ª Divisão. No futebol, o
escalão de escolas A sagra-se também campeão distrital
e o conjunto de juvenis A garante a presença no Nacional.
2005 foi um ano de mudança para a Sanjoanense, com
os poucos sócios presentes numa assembleia a aprovarem o novo emblema do clube, apresentado na altura pelo
então presidente Pedro Ventura. Nesse mesmo ano, a
equipa de ginástica conquista o título nacional de Tumbling e os cadetes de basquetebol trazem para S. João da
Madeira a Taça Nacional.
Seguem-se duas más épocas para a equipa sénior
de futebol que, depois de ter conseguido regressar à 2.ª
Divisão Nacional, em 2008, cai para a 1.ª Distrital em duas
temporadas. Em 2011 consegue regressar aos nacionais
(3.ª Divisão), mas não conseguiu a manutenção e no final
da época volta a cair para o Distrital da 1.ª Divisão de
Aveiro.
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Dupla no
mundial
ANDEBOL – Eurico
Nicolau e Ivan Caçador,
árbitros internacionais
da associação de Leiria,
foram convocados para o
Campeonato do Mundo
(seniores masculinos),
que irá decorrer em
Espanha (11 a 27 de
Janeiro).
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Futebol
Liga Zon Sagres
* FC Porto - Moreirense,
sábado, 20h30
II Divisão (Zona Norte)
* FC Vizela - Limianos,
domingo, 15h00
III Divisão (Série B)
* Vila Real - CCD Santa
Eulália, domingo, 15h00
AF Braga
I Divisão (Série B)
* Ruivanense - Santo Adrião,
domingo, 15h00
II Divisão (Série C)
* GD Cavez - S. Paio,
domingo, 15h00
Futebol Popular - I Divisão
*
Infantas
CCR
Montesinhos, sábado, 15h00
* FC Tagilde - Matamá,
sábado, 15h00
* Valinha - CCR Infias,
sábado, 15h00
Nacional de Juniores
(2.ª Divisão)
* Limianos - FC Vizela,
sábado, 15h00
Distrital de Juniores
(1.ª Divisão - Série C)
* Ruivanense - CCD Santa
Eulália, sábado, 15h00
* Torcatense - S. Paio, sábado,
15h00
Nacional de Juvenis
(1.ª Divisão - Série A)
* FC Vizela - Sandinenses,
domingo, 11h00
Distrital de Juvenis
Divisão de Honra
* FC Vizela “B” - Ribeirão,
sábado, 15h00
1.ª Divisão - Série B
* CCD Santa Eulália - Os
Sandinenses, sábado, 15h00
(Campo Municipal de Santo
Adrião)
Nacional de Iniciados
(1.ª Divisão - Série A)
* SC Braga - FC Vizela,
domingo, 11h00
Distrital de Iniciados
(1.ª Divisão - Série B)
* FC Vizela “B” - Celoricense,
sábado, 17h00
* CCD Santa Eulália - Vitória
SC, sábado, 10h00 (Campo
Municipal de Santo Adrião)
Distrital Infantis
* FC Vizela “A” - Emilianos,
sábado, 10h15
* FC Vizela “B” - Urgeses,
sábado, 09h00
* Taipas - C Vizela “C”,
sábado, 09h30
* Moreirense - CCD, sábado, 11h00
Distrital Benjamins
* Delães - FC Vizela “B”,
sábado, 11h00
* FC Vizela “C” - Sandinenses,
sábado, 11h30
* Torcatense - CCD Santa
Eulália, domingo, 11h00
Futsal
Distrital de Juniores
* Priscos - DJA, domingo,
16h00
Distrital de Juvenis
* SC Braga - DJA, sábado,
16h00
Andebol
Juvenis Masculinos
* Callidas - Fermentões,
quarta-feira (dia 12), 19h30
Iniciados Masculinos
* Xico Andebol - Callidas,
domingo, 15h00
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Andebol - Iniciados Masculinos

NEM SEMPRE
GANHA O MELHOR
Callidas Clube, 29 - Afifense, 32
Local: Pavilhão Municipal de Vizela
Árbitros: Carlos Marinho e Fernando Novais
Callidas Clube: João Ribeiro, Eduardo Ferreira (8), José
Alves (2), Tiago Antunes (6), José Faria (9), Bruno Costa (3)
e Diogo Pereira. Jogou ainda: João Leite (1)
Treinador: Emiliano Sousa
Afifense: Miguel, Franco (6), Gonçalo, Kevin Oliveira (10),
Gonçalo Arrojado (12), José Araújo e Duarte (3). Jogaram
ainda: João Silva, Tiago (1) e Fábio Araújo.
Treinador: Domingos Parente

TEXTO & FOTO: M. SÉRGIO VINAGRE

José Faria foi o melhor marcador do Callidas

“Ganhar, ganhar!” não
pode ser a palavra de ordem
dos escalões de formação.
Neste jogo, a equipa de
Iniciados Masculinos do
Callidas Clube, “reforçada”
com o pequeno João Leite
(Infantil do 1.º ano, que
marcou um golo e tudo) deu
provas de estar no bom
caminho. Apesar de derrotada,
em casa, foi mais equipa
durante o jogo todo, trocou
bem a bola e ensaiou vários
automatismos, que resultam,
certamente, do trabalho de
treino e da perspectiva do seu
treinador Emiliano Sousa, que
dará frutos no futuro. Pelo
contrário, a equipa adversária
lutou com sofreguidão e
desgarrada, a jogar unicamente
para o resultado, que conseguiu
mercê de algumas dificuldades
de marcação dos jovens
vizelenses perante o ímpeto de
alguns adversários, mais em
força do que com jeito para a
modalidade.
Sempre na frente do marcador até aos 15’ (9-8), o
Callidas deixou-se ultrapassar
aos 20’ (10-11); mas o pequeno João Leite “fez das suas”
e, rápido, quando jogava a
ponta direita (pois ainda
testou outros posicionamentos durante o desafio) conseguiu esgueirar-se aos adversários e fez o 12-12, aos 25’.
Contudo, o intervalo chegou
com a equipa forasteira a
vencer por 15-16.
Na segunda parte, os
afifenses mantiveram a
dianteira no resultado, apenas
permitindo o empate aos 40’

(21-21). A partir daí,
continuaram na frente até ao
final, acabando o encontro com
29-32.
O treinador da equipa
vizelense parece ter uma atitude correcta para com os seus
atletas da formação, procurando treinar processos de trabalho, posicionamentos, rotinas
de jogo e outros automatismos, em vez de preocupar-se,
para já, com os resultados dos
jogos. Contudo, pelo que
jogou, o Callidas merecia ter
vencido; assim não aconteceu
e os iniciados vizelenses
perderam uma “batalha”. Mas
há a convicção que se trabalha
para vencer a “guerra”.
A palavra dos treinadores
Emiliano Sousa: “Estamos em formação e é compreensível que os atletas
tenham algumas dificuldades
iniciais. Tivemos também
limitação de jogadores neste
encontro com a falta de dois
que estão castigados. De
qualquer forma, o ganhar a todo
o custo nestes escalões nem
sempre é a melhor opção. Há
aspectos mais importantes na
formação do que ganhar jogos.”
Domingos Parente:
“Foi a nossa primeira vitória
no campeonato mas acho que
os nossos miúdos já a
mereciam, pois têm trabalhado
bem nos treinos. O Callidas é
um adversário forte, ao nosso
nível, e a vitória poderia ter
caído para qualquer uma das
equipas, mas fomos mais
felizes na parte final do jogo e
ganhamos justamente.”
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