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Falha de luz
Poderia dissertar, como muitos outros já o fizeram, 

sobre as declarações, infelizes de parte a parte, 
do jogador do SC Braga, Alan e do jogador do 

SL Benfica, Xavi, contudo não me parece que seja um 
motivo suficientemente digno para “refletir”, pois o nível 
das declarações, por qualquer um destes protagonistas 
e os que a eles se seguiram, é a antítese dos princípios 
éticos e morais que o Desporto preconiza. Não merece 
que se perca tempo. Mas a história “maior” do jogo en-
tre os rivais do último fim-de-semana, prende-se com a 
analogia do corte da luz em Braga com outras situações 
idênticas, mas que não se poderão comparar. 

Todos nós sabemos que a imprensa gosta de mexe-
ricos, faz tudo para vender jornais e ganhar audiências, 
colocando ênfase em tudo o que possa ser polémico, 
alimentando um estado de conflito, desnecessário e que, 
num futuro próximo, poderá tornar-se muito perigoso. 
Comparar a falha de luz com aquela situação da época 
transata em que o clube encarnado de Lisboa operou 
no final do encontro com o FC Porto, ou aquela famosa 
falha de eletricidade no antiguinho pavilhão das Antas, 
quando lá se deslocou o ABC no Andebol, é pura espe-
culação e demagógico.

Esta situação tem que ser avaliada, mas fazer disto 
um “problema” só poderá representar “falha de luz” nas 
ideias e nos princípios que devem nortear um jornalista 
ou um analista desportivo. Já no Leiria-FC Porto tinha 
acontecido um episódio idêntico e não foi grande no-
tícia… Ninguém poderá dizer que esta ocorrência foi 
propositada e que adveio daí qualquer vantagem para 
a equipa da casa ou até para a forasteira. É evidente 
que o clube bracarense sentiu-se “injuriado” com alguns 
jornalistas ávidos de “sangue” e rapidamente fez sair um 
comunicado a justificar esta ocorrência “desagradável”, 
penalizante para todos os agentes envolvidos (desde 
atletas, televisão, espetadores) … Na minha opinião, o 
clube fez bem em esclarecer, contudo bastaria perceber 
o fenómeno desportivo para entender que esta situação 
não releva qualquer “jogo obscuro” ou “anti-jogo”. Faça-se 
luz nas mentes desta gente!...

As cidades de Hiroshima, de Nagano e de Tóquio, no 
Japão, recebem, até ao dia 18 deste mês, a Taça do Mundo 
de voleibol feminino. Com a participação de 12 países 
esta é a primeira competição a contar para a qualificação 
dos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres, apurando as 
seleções que no final ocuparem os três lugares do pódio. 
É lógico que tenho acompanhado alguns jogos, gravados, 
fruto do horário impróprio das transmissões, mas o rele-
vante é o nível de desempenho das várias equipas. Cada 
vez mais o nível de jogo no feminino se aproxima dos 
índices de jogo do género masculino, mas com mais um 
condimento: a “sustentação de bola”, o que transforma 
o jogo num espetáculo fenomenal e muito apelativo. 
O que me entristece, e muito, é ver a décalage entre a 
prestação apresentada por estas seleções, ao mais alto 
nível, e a que o nosso voleibol vai apresentando. Esta 
diferença é multifatorial, mas um fator necessariamente 
importante é consequência de uma diferença significativa 
no investimento dos projetos federativos neste género, 
ao contrário do investimento logístico e financeiro no 
género masculino. 

A seleção feminina tem sido o “parente pobre” e cada vez 
mais o fosso é maior, e não perspetivo grandes alterações 
na mentalidade e na ação. Estamos a “anos luz”!...

Carlos Dias
carlos.dias03@gmail.com

 

Opinião
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No passado Domingo os juvenis do
SC Caldas viajaram até Pombal para
defrontar a equipa local. Um jogo mui-
to pobre dos caldenses, onde nunca
se conseguiram encontrar, estando
muito pouco criativos no ataque, e
demonstravam-se muito apáticos na
defesa, não conseguindo fechar os
espaços e muito lentos na movimen-
tação defensiva. Este é um resultado

CAMPEONATO NACIONAL 2ª DIVISÃO JUVENIS

Pior exibição da época
NDA POMBAL 25

SPORTING DAS CALDAS 21
Ricardo Clérigo, Henrique Ventura “cap”, Miguel
Schon, João Silva, Hugo Correia, Ivo Rocha, Diogo
Pedro, David Couto, Henrique Gil, Mihail
Pavalachi.
Treinador: Henrique Inglês. Directores: Victor Silva
e Mário Couto.

inesperado mas justo pela forma mui-
to pouco empenhada como jogaram
os caldenses neste jogo. Espera-se
agora um virar dos acontecimentos já
no próximo jogo!

Próxima jornada dia 12, pelas 12h no
pavilhão Rainha Dona Leonor.

SC Caldas - CAI CernacheSC Caldas - CAI CernacheSC Caldas - CAI CernacheSC Caldas - CAI CernacheSC Caldas - CAI Cernache
Agradecimento ao Forno do Avô e a A.

Marques pelo fornecimento dos lanches.
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Difícil e muito suada a 
vitória do Académico de 
Viseu frente ao Ílhavo, 
em jogo da 7ª Jornada do 
Nacional de Andebol da 
III Divisão, zona Centro.

A partida, disputada 
num gelado e cada vez 
mais degradado Pavi-
lhão do Fontelo, e onde 
o marcador eléctrónico 
também se recusou a fun-
cionar, valeu pela incer-
teza no marcador até ao 

apito final.
Acabou o Académico de 

Viseu por vencer por 23 - 
22, o que lhe permite fi-
car apenas a um ponto do 
líder da zona, o Samora 
Correia, e também da 
Académica de Coimbra, 
embora os estudantes te-
nham mais um jogo dis-
putado.

A formação orientada 
por João José entrou for-
te no jogo e rapidamente 

alcançou uma vantagem 
no marcador. 

No segundo tempo, e 
muito por “culpa” do seu 
guarda-redes, que fez 
uma mão cheia de gran-
des defesas, o Í lhavo 
aproximou-se perigosa-
mente, mas o Académico 
acabou por saber reagir 
a essa pressão final, aca-
bando por garantir três 
pontos preciosos, frente a 
um adversário directo.

Campeonato Nacional de Andebol - III Divisão

Académico derrota Ílhavo e já espreita a liderança

A Viseenses procuram voltar a vencer

III DIVISÃO NACIONAL DE ANDEBOL
ZONA CENTRO

1  NA SAMORA CORREIA 17 

2  Académica Coimbra 17 

3  ACADEMICO VISEU FC 16 

4  Ílhavo AC 15 

5  Juventude Desp. Lis 13 

6  SIR 1º Maio 12 

7  AD Albicastrense 8 

8  Batalha AC 8 

9  Ass.20KM Almeirim 6 
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Andebol

Carlos Gomes
TEXTO

Não há maneira de o
Fermentões �acertar o passo�
frente ao Salgueiros 08. Na
verdade, a equipa de Marco
Guimarães depois de ter sido
derrotada pela turma
salgueirista em jogo a contar
para a Taça de Portugal (re-
sultado que, posteriormen-
te, foi alterado pelo facto de
o Salgueiros ter utilizado
indevidamente um atleta),
não conseguiu evitar, no pas-
sado sábado, de novo a der-
rota, desta vez em jogo a con-
tar para a 7ª jornada do naci-
onal da 3ª divisão.

Com esta derrota a equi-
pa vimaranense manteve o 2º
lugar mas viu-se alcançada
pelo Monte que foi a Leça
derrotar o Clube de Andebol
local. Esta é a 2ª derrota da
equipa de Guimarães que,
depois de na 1ª jornada ter
sido surpreendida pelo F.C.
Gaia, havia conseguido um
conjunto de 5 vitórias con-
secutivas. Essa série foi ago-

Este sábado há um Xico vs ABC

Salgueiros é a �ovelha negra�
do Fermentões

ra interrompida e espera-se
o início de nova série posi-
tiva. Estamos confiantes de
que vai acontecer�

Este sábado o
Fermentões recebe (17,00
horas) a Sanjoanense e pese
embora se tratar de um ad-
versário complicado e que
também aspira a um dos lu-
gares cimeiros, pensamos
que, com maior ou menor
dificuldade, os 3 pontos não
irão fugir de Guimarães�

Entretanto, depois de
uma paragem de uma sema-
na que permitiu que a Selec-
ção Nacional disputasse na
Noruega a Bring Cup 2011(na
qual se classificou no 3º lu-
gar depois de ter vencido a
Lituânia e ter sofrido derro-
tas frente à Macedónia e à
Noruega), torneio que foi
vencido pela equipa anfitriã
e que permitiu a estreia na
principal selecção do jovem
vimaranense Rui Silva, reto-
ma-se este fim-de-semana a
disputa do Andebol 1 � Cam-
peonato Nacional de
Andebol.

O Xico tem uma tarefa
com elevado grau de dificul-

dade ao receber os seus vi-
zinhos e eternos rivais do
ABC. O favoritismo tem que
ser atribuído à equipa
bracarense. No entanto, caso
a equipa de Nuno Santos
consiga fazer um jogo ao seu
melhor nível, poderá ter uma
palavra a dizer. Para além do
mais, os favoritismos têm
que ser provados nos
40x20�

Da 11ª jornada (última da
1ª volta) todos os focos es-
tarão, no entanto, voltados
para o derby Sporting vs
Benfica, importante para a
definição dos lugares cimei-

ros da tabela classificativa, e
que Portugal poderá �telever�
já que o jogo é transmitido
em directo na RTP 2 (domin-
go, às 17,00 horas).

Igualmente depois de
uma paragem regressa o Next
<21 � Campeonato Nacio-
nal de Juniores, onde, infe-
lizmente, o Xico conta por
derrotas os jogos disputados.
A equipa treinada por Vítor
Bastos tem uma tarefa mui-
to difícil pela frente ao re-
ceber o Águas Santas (domin-
go, às 15,00 horas). No en-
tanto, já vai sendo tempo de
dar um �ar da sua graça��
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Em diversas actividades do Sport AndeClube

Muito Andebol e alegria
O Sport Andeclube participou

no passado sábado, dia 5 de No-
vembro, no torneio de mini Ande-
bol na ExpoCriança, em Santa-
rém, com 25 atletas, que revelaram
muita alegria e entusiasmo em
todas as actividades e jogos.

Este torneio foi a estreia em
jogos de Andebol de cerca de 20
atletas riomaiorenses, que inicia-
ram esta época a prática do Ande-
bol. As sensações de nervosismo e

Andebol

de algum receio foram sentidas du-
rante os jogos, mas rapidamente
deram lugar a sensações de muita
alegria e de muito entusiasmo, re-
velando-se esta energia positiva
nos resultados alcançados pelas
duas equipas do AndeClube.

No torneio de Andebol da Expo
Criança os resultados foram os se-
guintes: 1º lugar: Sport Ande
Clube A, 2º lugar: AREPA A, 3º
lugar: Associação 20Km Almeirim

A, 4º lugar: Sport AndeClube B,
5º lugar: AREPA B, 6º lugar: As-
sociação 20Km Almeirim B, 7º lu-
gar: GF Empregos do Comércio B
e 8º lugar: GF Empregados do Co-
mércio A.

Já no passado domingo, dia 6
de Novembro, o AndeClube parti-
cipou no Festhand de Mini Ande-
bol, em Almeirim, com 20 atletas
do escalão de bambis, que mais

uma vez revelaram uma óptima
prestação e muito entusiasmo nos
jogos realizados.

A equipa do Sport AndeClube
alcançou magníficos resultados
nas diferentes provas que cons-
tituíam o Festhand, tendo os atle-
tas riomaiorenses demonstrado
uma enorme evolução ao longo das
provas prestadas. 

Equipa do Sport AndeClube que participou nas provas do Festhand, realizadas em Almeirim.

Equipa do Sport AndeClube que competiu na ExpoCriança, em Santarém.

Página 16



A17

  Tiragem: 2100

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,39 x 16,77 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38496402 11-11-2011

Um dos treinos das selecções nacionais de Andebol no Polidesportivo.

As selecções nacionais de Andebol, sénior e júnior, estagiaram
em Rio Maior na passada semana. Entre 31 de Outubro e 2 de Novem-
bro, esteve no Centro de Estágios e Formação Desportiva a selecção
sénior, seguindo-se, entre 2 e 6 de Novembro, a selecção de juniores.
Durante o fim-de-semana, a realização de um curso para treinadores
de Andebol coincidiu com o estágio dos jogadores mais jovens. A for-
mação decorreu no auditório do Centro de Estágios, sob a designação
de 6.º Bloco do 1.º Curso de Grau 4 / EHF Pro Master Coach.

No dia 5, os formandos do curso tiveram uma aula prática em que
acompanharam um treino da selecção de juniores no Pavilhão Polides-
portivo. Este treino foi orientado pelo seleccionador nacional, Rolando
Freitas, e pelo treinador da selecção feminina de Espanha, Jorge Due-
ñas de Galaraz, que foi um dos formadores.

O estágio da selecção sénior antecedeu a participação na Bring
Cup, um torneio que se realizou na Noruega, e que contou com Portugal,
Lituânia e Macedónia, para além da selecção anfitriã. A selecção da
Noruega foi a vencedora, enquanto a selecção de Portugal, orientada
por Mats Olsson, foi a terceira classificada. 

Seniores e juniores

Selecções Nacionais de
Andebol estagiaram por cá

Seniores e juniores

Selecções Nacionais de
Andebol estagiaram por cá
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O Afifense perdeu por 31-23 na sua
deslocação ao reduto da Sanjoanense
e começa já a juntar-se ao grupo dos
aflitos deste campeonato, podendo
perder mesmo o comboio dos seis
primeiros.

O Afifense fez uma boa primeira parte, nun-
ca deixou a equipa da casa fugir no marcador e
ao intervalo perdia apenas por 13-12. Na
segunda parte o Afifense voltou a mostrar a

sua postura de ataque e chegou mesmo a
encostar a equipa da casa ao seu bloco defensi-
vo. Mas os quinze minutos finais foram deter-
minantes para a vitória da Sanjoanense. O Afi-
fense cometeu algumas falhas atacantes, esteve
10 minutos sem marcar um golo e a defesa
também não esteve ao seu melhor nível, na
altura em que a equipa da casa apostou na
velocidade. O Afifense, em sete jogos, soma
seis derrotas e um empate e é a única equipa
que ainda não ganhou esta época.

Sábado recebe o líder, Modicus, que tem
sido a equipa que mais golos tem marcado e
segue isolada na primeira posição.

Andebol do Afifense no grupo dos aflitos
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ANDEbOL

Juvenis masculinos 
do Cister lideram 
campeonato

Os juvenis masculinos do Cister Sport de 
Alcobaça venceram o SIR 1º de Maio (28-23) e 
assumiram, à condição, a liderança da zona 5 
da 2ª Divisão nacional. O Externato Dom Fuas 
Roupinho, caso vença ou empate o encontro 
em atraso com o Sismaria, saltará do 3º para 
o 1º lugar da série.

Entretanto, os iniciados do Ext. Dom Fuas 
recebem, no próximo sábado, o AbC Nelas, com 
o objectivo de somarem a primeira vitória na 
zona 4 da 1ª Divisão nacional.

resultados 9ª jornada
Conceição-batalha AC 42-13

NDA Pombal-Sp. Caldas 25-21
Cister-SIR 1º Maio 28-23

 Ext. Dom Fuas-Sismaria adiado

Albicastrense-Académica adiado

próxima jornada (12-11)
Juve Lis-Albicastrense

Académica-Cister
Sismaria-NDA Pombal

Sp. Caldas-Conceição
SIR 1º Maio-Ext. Dom Fuas

classificaçÃo
   J V E D GM GS P
1 cister 8 6 0 2 248 193 20
2 sir 1º maio 8 6 0 2 217 115 20
3 Ext. Dom Fuas 7 6 0 1 230 151 19
4 Conceição 8 5 1 2 235 169 19
5 Juve Lis 8 4 1 3 212 181 17
6 NDA Pombal 8 3 1 4 218 205 15
7 Sp. Caldas 7 4 0 3 149 141 15
8 Albicastrense 8 3 0 5 173 185 14
9 batalha AC 9 1 1 7 179 293 12
10 Sismaria 6 2 0 4 121 148 10
11 Académica 7 0 0 7 68 269 7

2ª divisÃo (m) zona 5 juvenis
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Andebol

Juvenis do GDC e Juniores
e Infantis do ADG vencem

Os destaques do fim-
-de-semana des-
portivo vão para as 

vitórias das Juvenis Femininas 
do Grupo Desportivo de Cha-
ves, que golearam “sem apelo 
nem agravo” a frágil equipa do 
GS Mangualde por 65/2, a dos 
Juniores da Associação Despor-
tiva de Godim que se desloca-
ram a Viseu e bateram o Acadé-
mico local por 37/31, e também 
os Infantis Masculinos do ADG 
que receberam e bateram o An-
reade – Resende por 22/14.

Se o domingo acabou por 
ter os resultados positivos atrás 
apresentados, o sábado, pelo 
contrário, foi totalmente nega-
tivo nos escalões de Iniciados. 
Assim, no sector femininos 
no Nacional da 1ª Divisão, o 
GD Chaves deslocou-se a Vila 
Nova de Gaia e, embora per-
dendo, já conseguiu fazer uma 

mais forte oposição à equipa do 
CJ Almeida Garrett, perdendo 
por 33/17. No Nacional da 2ª 
Divisão de Iniciados Masculi-
nos, tanto o SVR Benfica como 
a AD Godim jogaram fora e 
ambos averbaram derrotas. Os 
vila-realenses deslocaram-se a 
Moimenta da Beira e perde-
ram por 39/20 e os reguenses 
deslocaram-se a Vila Nova de 
Paiva e perderam por 35/28.

Ainda no domingo, para 
além dos jogos com vitórias, ti-
vemos ainda a derrota da jovem 
equipa de Infantis Femininos 
do GD Chaves que recebeu e 
perdeu frente ao APAE S. Pe-
dro do Sul por 23/8. No Na-
cional de Juvenis Femininos, o 
ADG recebeu e perdeu frente 
ao AC Lamego por 23/15, e no 
Nacional de Infantis Masculi-
nos, o SVR Benfica perdeu em 
Tarouca por 30/8. 

Camp. Nac. Juniores Masculinos - 1ª Fase Zona 2
Equipa Pts JG V E D GM GS GD

AD Godim 6 2 2 0 0 52 31 21
Ac. Viseu FC 1 2 0 0 2 31 52 -21

Camp. Nac. Juvenis Masculinos - 1ª Fase, Zona 3, Série A
Equipa Pts JG V E D GM GS GD

GC TAROUCA 15 5 5 0 0 204 114 90
AC Lamego 5 3 1 0 2 99 84 15
SVR Benfica 5 3 1 0 2 86 121 -35
AD Godim 4 2 1 0 1 59 48 11

Casa P.V.N. Paiva 3 3 0 0 3 57 138 -81

Camp. Nac. Iniciados Masculinos - 1ª Fase, Zona 5, Série A
Equipa Pts JG V E D GM GS GD

SVR Benfica 7 3 2 0 1 78 92 -14
EA Moimenta Beira 6 2 2 0 0 66 36 30

Casa P.V.N. Paiva 5 3 1 0 2 79 85 -6
AD Godim 2 2 0 0 2 53 63 -10

Camp. Nac. Juvenis Femininos - 1ª Fase, Zona 3, Série A
Equipa Pts JG V E D GM GS GD

A.C. Oliveira Frades 9 3 3 0 0 84 54 30
AC Lamego 8 4 2 0 2 102 85 17

EA Moimenta Beira 7 3 2 0 1 93 63 30
GD Chaves 7 3 2 0 1 132 47 85
AD Godim 3 3 0 0 3 43 98 -55

Gigantes S. Mangualde 2 2 0 0 2 5 112 -107

Camp. Nac. Iniciadas Femininos - 1ª Divisão, 1ª Fase, Zona 1
Equipa Pts JG V E D GM GS GD

MAIASTARS 9 3 3 0 0 88 53 35
CA Leça 7 3 2 0 1 99 58 41

AD Sanjoanense 5 3 1 0 2 58 69 -11
C.J.A. GARRETT 5 3 1 0 2 72 100 -28
ARC Alpendorada 4 2 1 0 1 57 54 3

GD Chaves 2 2 0 0 2 24 64 -40

Camp. Nac. Infantis Femininos - 1ª Fase, Zona 3
Equipa Pts JG V E D GM GS GD

APAE S. PEDRO SUL 6 2 2 0 0 45 16 29
FALCÃO CTTL 5 3 1 0 2 31 64 -33

EA Moimenta Beira 4 2 1 0 1 39 17 22
A.C. Oliveira Frades 3 1 1 0 0 8 7 1

GD Chaves 2 2 0 0 2 18 37 -19

Camp. Nac. Infantis Masculinos - 1ª Fase, Zona 3, Série B
Equipa Pts JG V E D GM GS GD

GC TAROUCA 7 3 2 0 1 53 30 23
AC Lamego 6 2 2 0 0 47 26 21
AD Godim 5 3 1 0 2 44 58 -14

CDRJ ANREADE 4 2 1 0 1 34 32 2
SVR Benfica 2 2 0 0 2 18 50 -32 Página 23
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A associação Escola de Atle-
tismo Rosa Oliveira (EARO) es-
teve em evidência nas cidades
do Porto e de Guimarães.

O atleta Henrique Paredes
participou pela primeira vez na
Maratona do Porto, onde ob-
teve o 2º lugar em veteranos
M50. Já na Family Race (14km),
Rosa Oliveira ficou em 2º lugar
e participaram também Hermí-
nia Pereira, Paulo Oliveira, Amé-
rico Oliveira, Joaquim Coelho,
Luís Faria e Luís Sebastião.

No  Corta-Mato de Abertura
da Associação de Atletismo de
Braga, realizado no complexo
desportivo de Guimarães, o
EARO conseguiu três pódios.

Em benjamins femininos,
Beatriz Fernandes ficou em 7º
lugar e Catarina Morais em 18º.
Em benjamins masculinos,
Bruno Oliveira conseguiu  um
extraordinário 2º lugar, Pedro
Carvalho foi 12º, João Carvalho
13º, Simão Moura 14º, Samuel
Moura 15º. Em infantis femini-

nos, Sara Oliveira ficou em 8º e,
em masculinos, Carlos Fernan-
des em 7º. Em iniciadas femini-
nos, Sílvia Oliveira esteve em
grande nível ao conseguir ga-
nhar a sua prova, Sara Dias Oli-
veira terminou em 3º e Márcia
Carvalho em 11º. Em iniciados
masculinos, João Ferreira foi 4º,
Bruno Sampaio 6º e Pedro Silva
11º. Em juvenis femininos, Jés-
sica Pontes ficou em 5ºlugar, e,
em masculinos, Rui Oliveira foi
5º e José Pedro Pereira 6º.

ACV dá cartas no futebol 
e no andebol
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No passado fim-de-semana, as
equipas de andebol feminino da
Didáxis cumpriram mais dois jo-
gos do campeonato nacional de
andebol, respectivamente nos es-
calões de infantis e juvenis. As in-
fantis da Didáxis, que disputaram
no recinto do Maiastars (Maia) um
renhido jogo que perderam pela
diferença de apenas três pontos
(25-22), mantêm no entanto o pri-
meiro lugar da tabela classifica-
tiva. Diana Moreira e Filipa Gon-
çalves, duas das iniciadas da
equipa da Didáxis, foram entre-
tanto convocadas para o estágio
da Selecção de detecção de ta-
lentos femininos que decorreu no
dia 29 de Outubro em Estarreja,
no pavilhão do Arsenal de Cane-
las. Já as juvenis da Didáxis cum-
priram a 2ª jornada do campeo-
nato nacional na Póvoa de
Lanhoso e golearam, por 22-8, a
equipa do Manabola. A Didáxis
ocupa o 3º lugar da tabela classi-
ficativa, atrás das equipas A e B
do Maiastars.

Infantis da Didáxis 
mantêm primeiro lugar
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Inês e Alice foram recebidas por Armindo Costa antes da partida para o Brasil

Xadrezistas de Famalicão no 
Campeonato do Mundo Jovem

Duas xadrezistas famalicenses
vão participar no Campeonato do
Mundo de Xadrez Jovem, a dis-
putar no Brasil entre os dias 17 e
27 de Novembro. São duas ir-
mãs, Alice e Inês Oliveira, do Nú-
cleo de Xadrez da Didáxis de S.
Cosme, que depois de competi-
rem nos campeonatos nacional e
europeu, conseguiram uma clas-
sificação que lhes permite agora
integrar a comitiva portuguesa
que vai disputar o Mundial. 

Na passada sexta-feira, as
duas irmãs foram recebidas pelo
presidente da Câmara de Fama-
licão, Armindo Costa, que lhes
entregou a bandeira do municí-
pio para levarem para o Brasil.

Inês Oliveira tem 16 anos e
começou a jogar xadrez há cerca
de quatro anos, depois de ter
acompanhado a mãe a uma ac-
ção de formação da modalidade.
Aliás, as influências familiares

foram determinantes na paixão
destas duas irmãs pelo xadrez,
de tal forma que Inês acabou
também por influenciar a irmã,
Alice, de 7 anos. 

Inês ficou em 36º lugar no Eu-
ropeu e, agora, no Mundial, es-
pera ficar no primeiro terço da
tabela, uma vez que “em Portu-
gal o apoio não é muito”. A jo-

vem reconhece as dificuldades
que terá de enfrentar face a atle-
tas da sua idade, de outros paí-
ses, “que são praticamente pro-
fissionais”. Inês confessa que
não gosta muito de actividades
físicas, como o voleibol, o ande-
bol ou o futebol, e também
nunca teve grande queda por
“actividades mais subjectivas,
como a música ou outras artes”.
Por isso, acabou por encontrar
no xadrez o hobby ideal, pas-
sando rapidamente à competi-
ção. 

Já a pequena Alice, 13ª clas-
sificada no Europeu, está com
esperança de conquistar uma
boa classificação no mundial,
não escondendo a sua felicidade
por se estrear numa prova inter-
nacional. 

Mário Oliveira é o professor
do Núcleo de Xadrez da Didáxis
que treina estas duas jovens e
não esconde o orgulho por ver o
nome do núcleo representado

num campeonato mundial. “Es-
tas atletas têm desenvolvido um
percurso em ascendente. A Inês
já vai na sexta participação in-
ternacional consecutiva. A Alice
está a começar, mas as expecta-
tivas são altas, porque, no Euro-
peu, ela só ficou atrás das joga-
doras de Leste, ficando à frente
das francesas, espanholas e ou-
tras jogadoras do Ocidente”,
destaca o professor.

Também o vereador do Des-
porto e Educação, Leonel Rocha,
diz ser um motivo de orgulho
para o município a prestação das
duas atletas, considerando que
“o xadrez é uma modalidade que
tem sido bem desenvolvida em
Famalicão, e de um modo muito
particular na Didáxis”. Nesse
sentido, o responsável avança
que “esta boa prática está,
agora, a ser levada para outras
escolas do concelho, com a im-
plementação do xadrez no 1º ci-
clo”. 

CCrriissttiinnaa  AAzzeevveeddoo

Armindo Costa entregou às duas atletas a bandeira do município
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No passado Domingo a equipa ju-
venil do SCC viajou até Alcobaça. Che-
gada ao local e depois do aquecimen-
to e para espanto ou não, de todos,
não compareceram árbitros ao encon-
tro, o que se tem tornado habitual
quando a equipa caldense se desloca
a Alcobaça. Já na época passada os
caldenses perderam nesta deslocação,
depois de um “roubo” indecente por
parte da sra Isabel Carolina, desta vez
e por incrível que parece foi o seu
marido a apitar o jogo! Coincidência?
Não nos parece!! A história foi a mes-
ma, imensas pequenas agressões por

 Juvenis masculinos do Sporting Clube das Caldas Juvenis masculinos do Sporting Clube das Caldas Juvenis masculinos do Sporting Clube das Caldas Juvenis masculinos do Sporting Clube das Caldas Juvenis masculinos do Sporting Clube das Caldas

CAMPEONATO NACIONAL JUVENIS MASCULINOS - 2ª DIVISÃO

Vergonhoso!
CISTER SA 24

SPORTING DAS CALDAS 18
Ricardo Clérigo, Henrique Ventura “cap”,
Miguel Schon, Hugo Correia, Diogo Pedro, João
Silva, Ivo Rocha, Michail Pavalachi, David Couto
e Bernardo Horta.
Técnico: Henrique Inglês. Directores: Mário
Couto, Marinela Pinto

parte dos jogadores da Cister a atle-
tas do SCC que passaram em claro,
sem uma chamada de atenção. É nor-
mal que assim seja quase impossível
vencer naquela terra!

Ficamos com as declarações do téc-
nico Henrique Inglês, já que a história
do jogo se resume à arbitragem! : “Mais“Mais“Mais“Mais“Mais

uma vez fomos prejudicados em Alco-uma vez fomos prejudicados em Alco-uma vez fomos prejudicados em Alco-uma vez fomos prejudicados em Alco-uma vez fomos prejudicados em Alco-
baça, não é a mulher, é o marido. Obaça, não é a mulher, é o marido. Obaça, não é a mulher, é o marido. Obaça, não é a mulher, é o marido. Obaça, não é a mulher, é o marido. O
mais incrível nisto é a associação nãomais incrível nisto é a associação nãomais incrível nisto é a associação nãomais incrível nisto é a associação nãomais incrível nisto é a associação não
enviar árbitros para jogos entre estasenviar árbitros para jogos entre estasenviar árbitros para jogos entre estasenviar árbitros para jogos entre estasenviar árbitros para jogos entre estas
duas equipas, sabendo que aconteceduas equipas, sabendo que aconteceduas equipas, sabendo que aconteceduas equipas, sabendo que aconteceduas equipas, sabendo que acontece
sempre isto, a única vez que jogámossempre isto, a única vez que jogámossempre isto, a única vez que jogámossempre isto, a única vez que jogámossempre isto, a única vez que jogámos
aqui com árbitros, ganhámos e bem!aqui com árbitros, ganhámos e bem!aqui com árbitros, ganhámos e bem!aqui com árbitros, ganhámos e bem!aqui com árbitros, ganhámos e bem!
Não é possível que num escalão deNão é possível que num escalão deNão é possível que num escalão deNão é possível que num escalão deNão é possível que num escalão de

formação haja assim tantos interes-formação haja assim tantos interes-formação haja assim tantos interes-formação haja assim tantos interes-formação haja assim tantos interes-
ses, hoje mais uma vez vi de tudo, atle-ses, hoje mais uma vez vi de tudo, atle-ses, hoje mais uma vez vi de tudo, atle-ses, hoje mais uma vez vi de tudo, atle-ses, hoje mais uma vez vi de tudo, atle-
tas da Cister a agredirem constante-tas da Cister a agredirem constante-tas da Cister a agredirem constante-tas da Cister a agredirem constante-tas da Cister a agredirem constante-
mente jogadores meus e a única san-mente jogadores meus e a única san-mente jogadores meus e a única san-mente jogadores meus e a única san-mente jogadores meus e a única san-
ção no jogo foi um 2 minutos perto doção no jogo foi um 2 minutos perto doção no jogo foi um 2 minutos perto doção no jogo foi um 2 minutos perto doção no jogo foi um 2 minutos perto do
final do jogo, que até deveria ter sidofinal do jogo, que até deveria ter sidofinal do jogo, que até deveria ter sidofinal do jogo, que até deveria ter sidofinal do jogo, que até deveria ter sido
um cartão vermelho directo! Alguémum cartão vermelho directo! Alguémum cartão vermelho directo! Alguémum cartão vermelho directo! Alguémum cartão vermelho directo! Alguém
tem de fazer algo! Nós hoje tentámostem de fazer algo! Nós hoje tentámostem de fazer algo! Nós hoje tentámostem de fazer algo! Nós hoje tentámostem de fazer algo! Nós hoje tentámos
fazer ver ás pessoas na bancada quefazer ver ás pessoas na bancada quefazer ver ás pessoas na bancada quefazer ver ás pessoas na bancada quefazer ver ás pessoas na bancada que
não aceitamos isto, e em forma de pro-não aceitamos isto, e em forma de pro-não aceitamos isto, e em forma de pro-não aceitamos isto, e em forma de pro-não aceitamos isto, e em forma de pro-
testo no último lance do encontro dis-testo no último lance do encontro dis-testo no último lance do encontro dis-testo no último lance do encontro dis-testo no último lance do encontro dis-
se ao meus atletas para saírem dasse ao meus atletas para saírem dasse ao meus atletas para saírem dasse ao meus atletas para saírem dasse ao meus atletas para saírem das
posições de jogo e virem para perto doposições de jogo e virem para perto doposições de jogo e virem para perto doposições de jogo e virem para perto doposições de jogo e virem para perto do
banco. Estamos indignados e vamosbanco. Estamos indignados e vamosbanco. Estamos indignados e vamosbanco. Estamos indignados e vamosbanco. Estamos indignados e vamos
fazer ver isto a toda a gente até nosfazer ver isto a toda a gente até nosfazer ver isto a toda a gente até nosfazer ver isto a toda a gente até nosfazer ver isto a toda a gente até nos
ouvirem e ser feita justiça! A nossaouvirem e ser feita justiça! A nossaouvirem e ser feita justiça! A nossaouvirem e ser feita justiça! A nossaouvirem e ser feita justiça! A nossa
exibição pode se dizer que até tinhaexibição pode se dizer que até tinhaexibição pode se dizer que até tinhaexibição pode se dizer que até tinhaexibição pode se dizer que até tinha
tudo para ser boa, mas assim é impos-tudo para ser boa, mas assim é impos-tudo para ser boa, mas assim é impos-tudo para ser boa, mas assim é impos-tudo para ser boa, mas assim é impos-
sível fazer melhor, mas os meus atle-sível fazer melhor, mas os meus atle-sível fazer melhor, mas os meus atle-sível fazer melhor, mas os meus atle-sível fazer melhor, mas os meus atle-
tas estão de parabéns pelo esforço etas estão de parabéns pelo esforço etas estão de parabéns pelo esforço etas estão de parabéns pelo esforço etas estão de parabéns pelo esforço e
por nunca terem respondido ás agres-por nunca terem respondido ás agres-por nunca terem respondido ás agres-por nunca terem respondido ás agres-por nunca terem respondido ás agres-
sões!”sões!”sões!”sões!”sões!”

Agradecimento especial ao For-
no do Avô e a A. Marques, pelo for-
necimento dos lanches.       HHHHH.....MMMMM.....
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