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ANDEBOL / NACIONAL DA 3.ª DIVISÃO

Académica perde em casa
com Samora Correia
� A Académica perdeu na recep-
ção ao Samora Correia, por 22-27,
em jogo do “Nacional” da 3.ª divi-
são. Foi uma ronda aziaga para os
conimbricenses, que averbaram
o segundo desaire consecutivo,
depois de terem cedido na deslo-
cação ao Juventude Lis (24-18). Ao
fim de 15 jornadas, os conimbri-

censes estão a meio da tabela da
Zona Centro.

No sábado, os “minis” acade-
mistas defrontaram os vizinhos
do CAIC e perderam por 10-18.
Ontem, os pequenos atletas da
turma academista empataram
com o Alcanena (16-16) e vence-
ram o D. Fuas Roupinho por 9-22. l
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ANDEBOL                 

FC Porto derrota Sporting     
O FC Porto, mais consistente e dominador, venceu o 
Sporting, esforçado, mas incapaz de contrariar os «azuis e 
brancos», por 30-21, em jogo da 18.ª jornada do Campe-
onato. Com o pleno de triunfos em casa esta época (onde 
não perde há ano e meio), a equipa de Ljubomir Obrado-
vic ampliou para três pontos a vantagem na Liga sobre os 
«leões», que, ainda assim, têm um jogo a mais.

Página 3



A4

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 26,85 x 35,61 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40038214 05-02-2012

Página 4



A5

  Tiragem: 161374

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 41

  Cores: Preto e Branco

  Área: 3,76 x 4,91 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40035817 05-02-2012

Página 5



A6

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Preto e Branco

  Área: 13,23 x 10,15 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40039070 05-02-2012

> redacção

O ABC de Braga perdeu ontem, na Ma-
deira, com o Madeira SAD, por 25-17,
em jogo da 18.ª jornada do campeonato
nacional de andebol da I Divisão. Um re-
gresso infeliz da formação bracarense no
retomar do campeonato, que esteve para-
do durante mês e meio, devido ao Cam-
peonato Europeu da modalidade que se
disputou na Sérvia, e que foi ganho pela
selecção escandinava da Dinamarca.

Com esta derrota, o ABC mantém-se na
sexta posição, com 37 pontos, mas conti-
nua na corrida pelo aceso à fase final.

Os vimaranenses do Xico também não
foram felizes e sairam derrotados do re-

duto do 3.º classificado, Águas Santas,
por 29-28. 

Já o AC Fafe recebeu e venceu a equipa
do ISMAI, por 32-31, e passou a lanterna
vermelha do campeonato para os maiatos.

FC Porto vence ‘leões’ e reforça liderança
No jogo grande da jornada, o FC Porto

venceu o Sporting, por 30-21, e ampliou
para três pontos a vantagem na Liga sobre
os ‘leões’, o seu mais directo persegui-
dor, que, ainda assim, têm um jogo a
mais. Com o pleno de triunfos em casa,
onde não perde há ano e meio, o tricam-
peão nacional reforçou a liderança na pro-
va, agora com 50 pontos.

O Benfica venceu o S.Bernardo (34-21).

ANDEBOL - I DIVISÃO NACIONAL

ABC derrotado na Madeira
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IDEIASOPINIÃO

JOSÉ F. G. MENDES*

O25º aniversário da pri-
meira conquista pelo
ABC do título de

campeão nacional sénior da
primeira divisão de andebol foi
o motivo temático para mais
uma gala do clube bracarense,
muito justamente designada ‘25
Anos de Histórias… 25 Anos de
Vitórias’. Aconteceu há duas se-
manas e dela retenho dois episó-
dios que justificam uma séria re-
flexão sobre o apoio que a ci-
dade deve a uma instituição que
é, a meu ver, um dos seus mais
valiosos activos.

O primeiro episódio foi a pre-
sença em palco da equipa de
86/87, elevados à condição de
heróis pelo extraordinário título,
operado a partir de uma cidade
diversa das metrópoles domi-
nadoras à data e de um clube
que era pouco mais do que des-
conhecido da maioria dos por-
tugueses. 

Contava-me um jogador do
ABC daquela altura que um dia,
antes do início de um jogo par-
ticular contra um prestigiado ad-
versário do leste europeu, al-
guém dessa equipa veio ao bal-
neário dos bracarenses pergun-
tar por quantos queriam perder,
numa espécie de acordo diplo-
mático que, face ao evidente
desnível entre as duas forma-
ções, resultasse num desfecho
apenas moderadamente humi-
lhante para os nossos. Era este o
ponto de partida de um clube
que, imagine-se, anos mais tarde
viria a ser vice-campeão euro-
peu e a medir forças de igual
para igual, sem complexos, com
colossos do andebol mundial
como o Barcelona. 

A intervenção na gala de Ka-

men Tzanev, primeiro jogador
estrangeiro do ABC, reflecte
bem o espirito reinante. Nas
palavras emocionadas do gi-
gante búlgaro, “se não fosse o
ABC, a minha vida seria muito
mais vazia… se não tivesse co-
nhecido estes amigos que serão
sempre a minha família”. Um
Clube que não esquece os seus
heróis acaba por, inevitavel-
mente, receber de volta este ca-
rinho.

O segundo episódio ocorreu
quando, no alinhamento da gala,
se procedeu à atribuição do
prémio ‘Jogador Revelação do
Ano’. O jovem talentoso Tomás
Albuquerque foi o eleito, pelo
que subiu ao palco para receber
o troféu e proferir umas palavras
de agradecimento. Acabou, to-
davia, por surpreender os pre-
sentes ao endereçar o prémio a
um outro jovem atleta. As suas
palavras tiveram tanto de claro
como de nobre: “Ao ouvir as
apresentações dos nomeados,
reparei que um atleta na época
passada ganhou dois títulos de
campeão nacional. Ele ganhou
num ano no ABC tanto como eu

em dez anos. Ele é que é a ‘Re-
velação do Ano’ e eu quero en-
tregar este prémio ao Cláudio
Silva”. 

Este fantástico momento de al-
truísmo remete para as virtudes
da escola do desporto, aquela
que existe no ABC, que antes de
formar campeões forma cida-
dãos exemplares, saudáveis físi-
ca, mental e socialmente. Este é
o ABC a quem podemos confiar
os nossos filhos, aquele que pro-
porciona a prática da segunda
mais frequentada modalidade
desportiva em Portugal a cerca
de 200 jovens, que diariamente
se exercitam em quatro pavi-
lhões diferentes sob a super-
visão de treinadores e voluntá-
rios imbuídos de um notável
espírito de missão.

Este serviço que o ABC presta
às famílias da cidade é coroado
pela excelência dos resultados,
ímpar no contexto dos clubes
desportivos da região. Ao nível
dos seniores, o ABC conquistou
12 campeonatos nacionais, 10
taças de Portugal, 5 supertaças e
duas finais europeias (Liga dos
Campeões e Taça Challenge).

Impressionante registo, con-
seguido sobretudo à custa do
trabalho na formação, como o
demonstram os 24 campeonatos
e as 3 taças de Portugal conquis-
tados pelas camadas jovens!

É publico e notório o que o
ABC tem dado à cidade, com
muita dificuldade e vivendo dos
patrocínios de algumas empre-
sas que bem entendem o signifi-
cado do termo ‘responsabilidade
social’, a que acresce um muito
importante apoio da Câmara
Municipal de Braga e, natural-
mente, a presença e as quotiza-
ções dos sócios. 

Verifico, contudo, que os tem-
pos não estão fáceis, que o ABC
trabalha em instalações que
apresentam sinais de evidente
degradação e que tem sido difí-
cil manter o nível de competiti-
vidade da equipa sénior no pata-
mar de liderança a que nos ha-
víamos habituado. Este activo
diferenciador da nossa cidade
corre o risco de perder valor e,
com essa desvalorização, fica-
mos todos mais pobres. 

Penso, neste quadro, que é per-
tinente perguntar: Está a cidade
disponível para dar mais um
pouco ao ABC? Endereço a
questão àqueles que ainda não
são sócios, às empresas, à Câ-
mara Municipal e às instituições
de relevo de Braga, como a Uni-
versidade do Minho. Deixo-vos
com a minha resposta: Sim,
podemos e devemos fazer mais!

*Vice-reitor da Universidade
do Minho para a Inovação 

e Empreendedorismo

“Verifico, contudo, que os tempos não
estão fáceis, que o ABC trabalha em
instalações que apresentam sinais de
evidente degradação e que tem sido
difícil manter o nível de competitividade
da equipa sénior no patamar de liderança
a que nos havíamos habituado.”

http://www.correiodominho.pt/
Crónicas2

ABC sempre
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José F. G. Mendes, vice-reitor 
da Universidade do Minho 

para a Inovação e Empreendedorismo,
escreve hoje no espaço de opinião 

do 'CM' com o título: 'ABC sempre'. 
>> 14
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Andebol
ABC perdeu na Madeira

O ABC de Braga perdeu, ontem, por 25-17, no pavi-

lhão do Madeira SAD, em encontro da 18.ª jornada do 

campeonato de andebol da primeira divisão.

Não foi feliz o conjunto arsenalista neste regresso 

da competição, acabando por sair derrotado do pavi-

lhão da Madeira e continua assim na sexta posição da 

tabela classificativa, agora com menos quatro pontos 

que este mesmo adversário.

Nos outros encontros disputados ontem, o FC Porto 

bateu o Sporting por 30-21 e segue na frente da tabela 

classificativa, com mais um ponto que o Águas Santas, 

que bateu o Xico Andebol pela margem mínima (29-28). 

A jogar em casa, o AC Fafe bateu o ISMAI por 32-31 

e o Benfica teve menos dificuldades para bater o S. 

Bernardo (34-21).

Página 11



A12

  Tiragem: 3500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Preto e Branco

  Área: 18,89 x 25,94 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 40039931 05-02-2012 | DI XL

Contas redondas, são 34 anos efetivos 
enquanto dirigente desportivo: 12 como 
dirigente do Clube Juvenil Boa Viagem 
(CJBV); 10 enquanto presidente da As-
sociação de Basquetebol da Ilha Tercei-
ra (ABIT); sete como vice-presidente da 
Assembleia-Geral da mesma associação; 
quatro no cargo de presidente do Angra 
Iate Clube (AIC). Augusto Silva, 51 anos 
de idade, natural do Corpo Santo, Angra 
do Heroísmo, leva uma vida inteira de-
dicada ao desporto, com uma passagem 
bem-sucedida pelo banco do “pendura”. 
Mas já lá vamos...
Tudo começa em 1975, quando um gru-
po de amigos, onde se incluía Augusto 
Silva, funda o “Beira-Mar Futebol Clu-
be”, que praticava futebol 7 no campo 
da Escola Industrial. Passado um ano, os 
responsáveis do “Beira-Mar” e dos “Se-
simbras”, clube também do Corpo San-
to, reúnem-se na Ermida da Boa Viagem 
e decidem fundir as duas coletividades. 
Assim nasce o “Boa Viagem Futebol Clu-
be”, a 16 de julho de 1976, com as mo-
dalidades de andebol, basquetebol e fu-
tebol de salão. Mais tarde, após a criação 
dos estatutos, a nova agremiação deu lu-
gar ao atual CJBV. Augusto Silva era o 
tesoureiro, ficando a presidência a cargo 

de Jorge Vieira. Após a saída deste, Au-
gusto Silva assume os destinos da dire-
ção nos anos 80. 
Deixa o Boa Viagem em 1989 com a 
equipa feminina a competir nos nacio-
nais de basquetebol, mas o “bichinho 
pelo dirigismo” mantém-se bem ativo. 
Ajuda a formar a primeira Associação de 
Andebol da Ilha Terceira e integra a Co-
missão de Ralis do TAC e a comissão de 
todo-o-terreno que organizou o 1.º Raid 
Açores, acompanhado por Leandro Ro-
sado, Emanuel Raposo, Virgílio Carva-
lho, Vítor Pereira e João Pedro Freitas.
Segue-se uma década na presidência da 
ABIT, de 1994 a 2004, após convite de 
Serafim Mário e José Borges (Tafé), num 
ato eleitoral onde também concorreu a 
lista de Fernando Pavão. Foi o quarto 
presidente da instituição, depois de Luís 
Bretão, António Frias e Fernando Pavão. 
“Muito foi construído em prol do bas-
quetebol. Durante este ciclo, foi criado 
um departamento técnico e vários equi-
pamentos foram adquiridos: desportivos, 
informáticos, carrinha, tabelas de mini-
basket, etc. Organizou-se o primeiro Tor-
neio de Minibasket nos Açores e o pri-
meiro Torneio Nacional de Cadetes, além 
de um jogo da seleção nacional a contar 

para o Campeonato da Europa. A nível fi-
nanceiro, saí da ABIT com um saldo mui-
to positivo, uma vez que, quando lá che-
guei, a associação não estava saudável”, 
recorda o nosso interlocutor, que, entre 
2004 e 2011, foi vice-presidente da As-
sembleia-Geral da ABIT.
Depois de quatro anos de ausência de 
cargos diretivos de relevo, é eleito pre-
sidente do AIC em 2008, cargo que ain-
da desempenha, sendo, no ano passado, 
um dos fundadores da Associação Re-
gional de Jet Ski e Motonáutica dos Aço-
res. “Fomos capazes de ressuscitar o clu-
be, não só pela abertura da escola, como 
pela revitalização da componente social, 
com a organização de diversos eventos. 
No segundo ano de mandato, é imperio-
so destacar a realização da regata ‘8 aos 
Ilhéus’, que bateu o recorde de partici-
pantes, com 47 barcos. Reabrimos, ain-
da, a escola de navegadores de recreio e 
formámos a escola de jetski, que está a 
crescer de forma sustentada. Já em 2011, 
a regata ‘8 aos Ilhéus’ foi a que mais par-
ticipantes reuniu em provas açorianas e 
o AIC foi nomeado pela Federação de 
Jetski como um dos candidatos a equi-
pa do ano na Gala da Confederação do 
Desporto”, frisa Augusto Silva.

Se, atualmente, Augusto Silva está liga-
do aos desportos de mar, no passado foi 
navegador... nos ralis. A aventura co-
meça em 1990, mais precisamente em 
agosto, em Santa Maria. Ao lado de Lu-
ís Cardoso, num Opel Corsa, terminar o 
rali já foi motivo de festa, além do pri-
meiro lugar da classe. Em 1991, deixa a 
comissão de ralis e ingressa, como “pen-
dura”, na equipa Heropneus, averbando 
um 2.º lugar na Produção no campeona-
to regional. Navegou nomes como Ma-
nuel Moura, Rui Brasil, Milton Carreiro 
e Eduardo Fernandes, estes dois últimos 
oriundos de S. Miguel. Entre 1992 e 
1994, acelerou juntamente com o piloto 
João Ventura e, em 1994, sobe ao lugar 
mais baixo do pódio no Lilás a bordo de 
um inesquecível Renault 5 GT Turbo.
Em 1996, conquista o 1.º lugar na Pro-
dução no Rali Sical ao lado de Luís Sil-
va e, no ano seguinte, passa a fazer equi-
pa com Manuel Ávila, num Clio 1.2, on-
de conquista o 3.º lugar à geral no Rali 
Ilha Lilás, atrás de Gustavo Louro/Tiago 
Azevedo e Fernando Amaral/Fernando 
Jorge. Em 1998, foram a melhor equi-
pa terceirense durante o campeonato re-
gional (3.º posição). Abandona o mun-
do dos ralis em outubro de 1999.  

NAvegAR 
desPOrtO 
rEPortAgEm luís alMeida  //  fotogrAfIA antóniO araújO

Dirigente por paixão. Fundador por excelência. 

Esteve ligado ao aparecimento do Boa Viagem e 

da Associação de Andebol. Na de basquetebol, foi 

presidente durante uma década. Augusto Silva, 

atual líder diretivo do Angra Iate Clube, também 

tem currículo... enquanto navegador nos ralis.

NO DIRIgISMO
AUGUsto silVA
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Augusto Silva
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Paulo Fidalgo

Humberto G. (1)
José Rolo
Fábio Antunes
João Rodrigues
Tiago Pereira (2)
Pedro Marques
Miguel Pereira (3)
R. Pesqueira (4)
Mário Peixoto (3)
José Coelho (2)
Álvaro R. (3)
Bruno Dias
Luís Bogas
André Azevedo

Ao intervalo:14-8

Treinadores

Madeira SAD

Carlos Resende

25
ABC de Braga

Telmo Ferreira
Gonçalo Veira (4)
Leandro Nunes
José Jesus
João Mendes (3)
Daniel Santos (4)
Luís Carvalho
Nuno Silva (1)
João Antunes (1)
Luís Marques (3)
João Ferraz (8)
José Azevedo
Hugo Rosário (1)

18

Pavilhão do Funchal
Árbitros: D. Santos e R. Fonseca

Equipa do Madeira SAD revelou grande determinação na vitória sobre o ABC de Braga.

MODALIDADES

OMadeira SAD venceu o ABC por 25-18, afastando-se do adversário
e consolidando a sua posição na classificação. Um triunfo claro que
revela o domínio da SADmadeirense sobre o ABCedário bracarense.

SAD domina ABCedário
7 EQUIPA MADEIRENSE CONSOLIDA POSIÇÃO COM TRIUNFO CLARO SOBRE FORMAÇÃO BRACARENSE

O Madeira SAD venceu o ABC de
Braga por 25-18 num jogo que foi um
bom espectáculo para o público que
encheu o Pavilhão do Funchal. Com
este triunfo a SADmadeirense afastou-
se dos bracarenses e deu um impor-
tantepassoparacimentar a suaposição
no topo da classificação. Certo é que
até aos 10 minutos a partida foi equili-
bradaecomoABCacomandaromar-
cador, mas depois o ponta-esquerda
João Ferraz, o melhor marcador com

oitogolos, começouaacertar noalvoe
Telmo Ferreira na baliza evidenciava-
se a defender três livres de setemetros
oquepermitiu queoMadeira SADga-
nha-se por 14-8, ao intervalo. Ainda na
fase inicial da partida Hugo Rosário le-
sionou-se numa acção de finalização,
facto que condicionou a estratégia de
PauloFidalgo.OABCsurgiunasegunda
parte comumadefesamais agressiva o
que provocou algumas falhas no ata-
quemadeirensequeviuavantagemser

reduzidaparaquatrogolos (16-12).Mas
nos últimos 20minutos a SADvoltou a
controlar o jogo destacando-se nesta
fase os pontasGonçalo Vieira (4) eDa-
niel Santos (4) o que permitiu dilatar a
vantagemquechegouaos 10golos (24-
14) a trêsminutosdofinal.No forcingfi-
nal os bracarenses reduziram a dife-
rença fechando o jogo com25-18.
Jápara a2.ªDivisãoNacionaloMarí-

timo foi ontemvencer a casadoPassos
Manuel por 26-23. 1
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a O Sporting roubaria a liderança do 
campeonato de andebol ao FC Por-
to com uma vitória no Dragão Caixa, 
mas o jogo mais importante da 18.ª 
jornada foi sempre dominado pelo 
campeão (50 pontos), que assim re-
forçou a sua posição. Os “leões” (47) 
perderam por nove (30-21) e, ainda 
por cima, foram ultrapassados por 
Águas Santas (49) e Benfi ca (48), cain-
do para o quarto lugar. 

O ponta-direita Ricardo Moreira foi 
o melhor marcador do FC Porto, que 
tem ainda um jogo a menos do que 
os seus principais concorrentes. No 
Sporting, que já perdia por sete ao 
intervalo, o mais concretizador foi o 
ponta-esquerda Pedro Solha.

Um golo de Jorge Sousa no último 
minuto deu ao Águas Santas uma 
vitória sofrida sobre o Xico (29-28), 
enquanto o Benfi ca conseguiu um su-
cesso confortável na recepção ao São 
Bernardo (34-21). O Madeira SAD (41) 
continua no 5.º lugar, mas agora com 
mais vantagem sobre o ABC (37), que 
bateu no Funchal, por 25-18. O Fafe 
subiu uma posição, para 10.º, graças 
ao triunfo sobre o ISMAI (32-31).

“Dragões” 
vencem clássico 
e reforçam 
primeiro lugar

Andebol
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RTP 1

 	Meio: RTP 1 - Bom Dia Portugal - Fim-de-Semana

 	Duração: 00:03:12

 	Hora de emissão: 10:31:00 
ID: 40033297

 
04/02/2012

Semana desportiva - Comentário de

António Cunha

 

António Cunha, Reitor da Universidade do Minho, comenta assuntos da atualidade desportiva e deixa

uma sugestão.
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RTP Informação

 	Meio: RTP Informação - Bom Dia Portugal - Fim-de-

Semana

 	Duração: 00:03:12

 	Hora de emissão: 10:31:00

 
ID: 40033448

 
04/02/2012

Semana desportiva - Comentário de

António Cunha

 

António Cunha, Reitor da Universidade do Minho, comenta assuntos da atualidade desportiva e deixa

uma sugestão.
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  Tiragem: 5034
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  Corte: 1 de 1ID: 40029010 04-02-2012

> redacção

O ABC de Braga ruma ao Sul este sábado
para defender o segundo lugar do cam-
peonato nacional de andebol juniores
masculinos da I divisão. Equipa braca-
rense defronta o Ginásio do Sul, último
classificado, em jogo a contar para a 13.ª
jornada da prova. O favoritismo está do
lado dos bracarenses, diante do último do
grupo, mas nem sempre os pupilos de
Raul Maia têm este ano feito jus a esse es-
tatuto.

Já o Sporting recebe amanhã o FC Por-
to, no jogo grande da ronda e um dia de-
pois de as duas equipas se defrontarem no
escalão sénior, em jogo do Andebol 1,
que se realiza este sábado. Separadas por
dois pontos, com vantagem para o Spor-

ting, as duas equipas lutam por garantir, o
mais cedo possível, lugar na fase final
onde, este ano, só marcarão presença qua-
tro formações. 

Quanto ao Xico Andebol, recebe, ama-
nhã, o São Bernardo, a partir das 15 ho-
ras.

Recorde-se que a ronda já viu realizada
uma partida, antecipada no passado dia
29 de Janeiro, que terminou com a vitória
do Águas Santas sobre o CF Belenenses
(31-28).

Os jogos da 13.ª jornada do campeonato
nacional de juniores são os seguintes: ho-
je: Ginásio do Sul-ABC de Braga (18 ho-
ras); amanhã: Ac.São Mamede-Marítimo
Madeira (15 horas); Xico Andebol- São
Bernardo (15 horas); Sporting CP-F.C.
Porto (15 horas); SL Benfica-Sp. Espinho
(16.30 horas).

ANDEBOL - JUNIORES

ABC ruma ao Sul para
defender segundo lugar
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Regresso do campeonato de andebol

ABC defronta Madeira SAD 
no Funchal

No regresso do campeonato 
de Andebol 1, o ABC defronta 
esta tarde, extramuros, o Ma-
deira SAD, em partida da 18.ª 
jornada. Assim, o Funchal aco-
lhe um  jogo muito interessan-
te. A atravessar um excelente 
momento, os insulares – com 
mais dois pontos e menos um 
jogo que os bracarenses – sa-
bem que uma vitória sobre os 
bracarenses cava desde logo 
uma diferença interessante 
para o seu adversário. 

Neste duelo, nota para a 
total recuperação de Luís Bo-
gas, que está entre os eleitos 
do técnico Carlos Resende. 
O mês de fevereiro é decisivo 
para o apuramento para a fi-
nal: Restam cinco jogos, que 
serão “cinco finais”, e de regres-
so está Luís Bogas, lateral do 
ABC que não joga desde o fi-
nal da época passada, a 21 de 
maio de 2011.

Equilíbrio é o que se espe-
ra em Fafe, onde a equipa mi-
nhota recebe o Maia ISMAI, e 
na Horta, onde o Sporting lo-
cal recebe o Belenenses. O fa-

tor casa pode ser uma ténue 
mas relevante ajuda no des-
fecho da partida.

Um dos jogos grandes des-
ta 18.ª ronda é aquele que vai 
opor o FC Porto ao Sporting, 
num duelo entre os dois pri-
meiros classificados. Se qual-
quer “clássico”  se reveste sem-
pre de interesse e emoção 
muito especiais, quando es-
tão em confronto dois candi-
datos ao título nacional, se-
parados por um ponto, o in-

teresse redobra. A jogar em 
casa, o FC Porto apresenta-
-se como favorito e vai querer 
ampliar a diferença para uma 
concorrência numerosa que, 
para além dos leões, integra 
Benfica, Águas Santas e, até, 
o próprio Madeira SAD.

Xico Andebol 
na Maia

Na Luz, o Benfica recebe 
o São Bernardo, num jogo 
onde não se espera outro re-

sultado que não seja a vitória 
dos homens da casa. Na ci-
dade da Maia estarão frente 
a frente Águas Santas e Xico 
Andebol.

Jogos para hoje, relativos à 
18.ª jornada: 

17h00: Madeira SAD-ABC de 
Braga; 17h00: FC Porto-Spor-
ting; 18h00: Águas Santas-Xi-
co Andebol; 18h00: AC Fa-
fe-Maia ISMAI; 18h30: Benfi-
ca-São Bernardo e 21h00: Sp. 
Horta-Belenenses. 

ABC  e Madeira SAD voltam hoje a medir forças

DR
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL • 3.ª jornada da 3.ª Fase da Taça
da Liga: Penafiel-NACIONAL, 18h30, Pena-
fiel, árbitro: Duarte Gomes (Lisboa). Spor-
ting-Gil Vicente, 20h30,Alvalade (SIC).
Moreirense-Rio Ave, 20h30, Moreira de Có-
negos. Santa Clara-Guimarães, 16h,Aço-
res. Braga-Portimonense, 18h30, Braga
(SportTV1). • Treino do Marítimo, 10h,
Santo António. Viagem à tarde para Lisboa.
• 8.ª Jornada da 1.ª Divisão Regional: São
Vicente-Santo da Serra, 15h. Carvalheiro-
Santacruzense, 16h. União-"Os Xavelhas",
16h. • Jogo-treino Selecção Sub-18-Juve-
nis do Marítimo, 10h, ex-Liceu. • Liga Es-
panha: Getafe-REAL MADRID, 19h.
BARCELONA-Real Sociedad, 21h. • INATEL:
CP Caniçal-CP Camacha, 19h30, Caniçal.
AUTOMOBILISMO/KARTING • Cerimónia
de entrega de prémios dos campeonatos e
troféus de Automobilismo e Karting da Ma-
deira, 18h, Hotel Meliã Madeira Mare, no
Funchal. • Inscrições para o Circuito Muni-
cípio do Funchal/Rampa do Monte, até dia
17. • O madeirense João Silva tenta reunir
apoios para aWRC Academy, em Ford
Fiesta R2, através através da página “João
Silva - Quero-te naWRC Academy”.
ANDEBOL • 1.ª Divisão Masc.: MADEIRA
SAD-ABC, 17h, Pav. Funchal. • 2.ª Divisão
Masc.: P. Manuel-MARÍTIMO, 16h, Lisboa.
BASQUETEBOL • Liga Masc.: CAB-Barce-
los, 18h30, Nazaré. • Associação de Pro-
moção Escolar, 9h30/11h, Pav. do Caniço.
VOLEIBOL • Divisão A1 Masc.: MARÍTIMO-
Benfica, 17h. MACHICO-Caldas, 18h. • Di-
visão A1 Fem.: CÂMARA LOBOS-C. Maia,
17h. SPORTS MADEIRA-Belenenses, 19h.
SQUASH • Torneio Tecnifibre, no court do
Hotel Regency Club, no Funchal, até hoje.
Final (17h), entrega de prémios (17h30).
JUDO • 1.º Treino Regional + Jogos das
Ilhas, Dojo da APEL. • Andrei Veste parti-
cipa no Grand Slam da Federação Interna-
cional e no Estágio da União Europeia de
Judo, em Paris, França, até quinta-feira.
VELA • Velejadores preparam Campeonato
da Europa "RS:X" (Windsurfing"), a ter
lugar lugar no Funchal, este mês.
TÉNIS-DE-MESA • 1.ª Div. Masc.: ACM
MADEIRA-PONTA DO PARGO, 15h, Pav. Ra-
fael Gomes. • 1.ª Div. Fem.: GARACHICO-
ACM MADEIRA, 16h, C.ª de Lobos. • 3.ª
Div. Masc.: ESTREITO-Ourique, 15h. • Mar-
cos Freitas no "Top-12" Europeu, em Lyon.
HÓQUEI EM PATINS • 2.ª Divisão: MARÍ-
TIMO-Lavra, 18h, Pav. Barreiros. • 3.ª Divi-
são: SÃO ROQUE-Fão, 16h, Pav. Barreiros.
DIVERSOS • Jantar de 1.º Ano de Gerência
do Bar ANM, 20h, na Marina do Funchal.
GOLFE • Torneio de Inverno, no Campo do
Santo da Serra. • Torneio "Ilha Dourada",
no Campo de Golfe do Porto Santo.
ATLETISMO • Corta-Mato Jovem Regional
(10h/12h3) e Jun, Sen e Vet. (15h/17h30),
Chão das Aboboreiras. • Madeirenses no
Nacional de Sub-23, em Pista Coberta.
CICLISMO • Escolas do Ludens Clube,
14h15/16h, Fórum de Machico.
BTT • O madeirense Emanuel Pombo par-
ticipa no Down Hill Urbano Internacional de
Santos, no Brasil, até amanhã.
CANOAGEM • David Fernandes, Helena
Rodrigues e Joana Sousa no 4.º Estágio da
Equipa Nacional, em Aguieira, até dia 18.
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  Corte: 1 de 1ID: 40021655 04-02-2012

Madeira SAD recebe ABC Braga
O Madeira SAD recebe

hoje, no Pavilhão do Funchal
às 17h00, o ABC de Braga,
num jogo decisivo para a ga-
rantir um lugar no topo da I
divisão nacional. Apesar de
ter um jogo em atraso com o

Belenenses, os madeirenses
(5.º, 38) têmmaisdoispontos
que os barcarenses (6.º, 36)
sendo fulcral vencer para ci-
mentar a posição e espreitar
um lugar no pódio do cam-
peonato. Em perspectiva um

bom espectáculo na “cate-
dral”doandebolmadeirense.
Para a 2.ª divisão, o Marí-

timovisitahoje, 16h00,oPas-
sos Manuel. Amanhã, os ju-
nioresdoMarítimovãoacasa
do SãoMamede. 1 Madeira SAD defronta ABC às 17h00, pavilhão do Funchal.

7 ANDEBOL - JOGO GRANDE NO PAVILHÃO DO FUNCHAL

JM
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CAMPEONATO NACIONAL DE INICIADOS

(2ª DIVISÃO) 1ª FASE – Pavilhão "Artur Gonçalves "

CDTN "O.A.A." (Publi Shirt), 34 –  Salvaterra, 27

CDTN "O.A.A." – Guilherme, José Santos (15), Miguel 
Matos (4), André Alves (7), Diogo Duarte, Diogo Costa, 
João Garcia, Edu (3), Simão, Ricardo (5), Miguel Cardoso, 
Estevão, Pedro Arnaut, Telmo.

Responsável técnico: João Gonçalves.
Dirigentes: Vitor Alhais e Artur Vieira.

Arbitragem de: Carlos Carvalho e Fábio Gonçalves, em 
bom nível.

EXCELENTE JOGO DE ANDEBOL

Com uma boa assistência, as duas equipas presentearam 
os espetadores com um bom jogo de andebol.

A equipa torrejana que já se encontrava apurada para a 2ª 
fase onde irá tentar a subida à 1ª divisão, entrou disposta a 
mostrar todo o seu potencial.

Por outro lado a equipa que veio de Salvaterra apresen-
tou-se desinibida e disposta a discutir o resultado resultando 
desse facto o ter-se assistido a algumas jogadas de bom an-
debol.

No final a vitória torrejana  é justa pelo bom jogo que 
fizeram e porque neste momento são um conjunto superior 
ao de Salvaterra.

No final do jogo, os adeptos torrejanos ovacionaram a 
equipa pelo jogo que tinham acabado de assistir e pelo seu 
apuramento para a 2ª fase.

CAMPEONATO NACIONAL DA 2ª DIVISÃO

(INFANTIS) – PAVILHÃO "ARTUR GONÇALVES"

CDTN "O.A.A" (TI ANTÓNIO), 13 – Salvaterra, 22

CDTN "O.A.A." – José Beirolas, Luís Domingues, João 
Costa, Leandro Almeida (12), Manuel Silva, Ricardo Do-
mingues, Bernardo Ribeiro, Bernardo Girão, João Gonçal-
ves, Ricardo Vicente, Miguel Vicente.

Responsável técnico: José Silva.
Dirigente: Artur Vieira.

Arbitragem de: Carlos Carvalho e Fábio Gonçalves, em 
bom nível.

TORREJANOS MUITO PERDULÁRIOS

Perante um adversário melhor estruturado, os torrejanos 
entraram muito mal no jogo perdendo muitas bolas em pas-
ses errados.

Perante estes erros, a equipa de Salvaterra adiantou-se 
no marcador.

Feitas algumas correções na estrutura da equipa, as mes-
mas vieram a surtir algum efeito tendo chegado ao intervalo 
a perder pela diferença mínima. No segundo tempo quando 
se previa que continuariam a recuperação, tal não aconteceu 
e foi por demais evidente a falta de concentração de todos os 
elementos.

No final vitória certa da equipa que menos errou.

CARTAZ  DESPORTIVO

CAMPEONATO NACIONAL DA 2.ª DIVISÃO
(INFANTIS)

05/02/2012 - 15H30
PAVILHÃO DE SAMORACORREIA

SAMORA CORREIA – CDTN "O.A.A." (TI ANTÓNIO)

ANDEBOL
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ABC

> ABC defronta o Madeira SAD, amanhã, no Funchal, a partir das 17 horas.

ANDEBOLLUÍS BOGAS ESTÁ DE REGRESSO À COMPETIÇÃO

> joana russo belo

Vai ser um mês de Fevereiro de-
cisivo para o apuramento para a
fase final. Por isso, Luís Bogas
não tem dúvidas. “Vão ser cinco
finais”. Depois de quase um mês
e meio de paragem do campeo-
nato, a competição nacional re-
gressa amanhã, com o ABC a
viajar até ao Funchal, onde de-
fronta o Madeira SAD. Na ba-
gagem vai o capitão Luís Bogas,
que está também de regresso
após cirurgia e quase nove me-
ses depois de ter jogado pela úl-
tima vez. Numa espécie de re-
forço de Inverno, o lateral diz
estar, praticamente, a cem por
cento para ajudar a equipa a con-
quistar os objectivos.

“Sinto-me como no início da
época, tenho poucos jogos, estou
um pouco atrasado, mas sinto-
-me bem, quase recuperado a
cem por cento. Custou muito es-
tar afastado, o ABC está a passar
uma fase menos boa em termos
de resultados e custa estar de fo-
ra e não ajudar. É um vazio”,
confessou o experiente jogador,
mostrando-se disposto a ajudar a
motivar a equipa.

“Temos que motivar os atletas
e voltar à competição com uma
vitória na Madeira. É uma final
para nós. Vão ser cinco jogos

agora e todos vão ser como fi-
nais. Temos que acumular o
máximo de pontos para ficarmos
nos primeiros seis e melhorar a
classificação”, frisou.

Na primeira volta, o ABC rece-
beu e venceu o Madeira SAD
por 35-26, numa das melhores
exibições da época, mas o lateral

esquerdo espera um jogo dife-
rente no Funchal: “vai ser mais
complicado. É um adversário
difícil, estão mais confiantes,
têm feito bons resultados e é
sempre difícil jogar na Madei-
ra”.

Para o técnico Carlos Resende,
o regresso de Bogas é uma mais-

-valia para esta fase decisiva do
campeonato. “A entrada do Bo-
gas irá ajudar. Nesse aspecto, a
paragem na competição foi boa,
porque permitiu dar tempo à re-
cuperação do nosso capitão. Fi-
co satisfeito com o regresso e a
equipa também. Pela experiên-
cia, é um jogador importante”.

“Vão ser cinco finais”
Depois de quase nove meses sem competir, Luís Bogas está de regresso à competição. O capitão vai estrear-se es-
ta época no Funchal, no jogo de amanhã com o Madeira SAD. Faltam cinco jogos para o apuramento para fase final.

ARQUIVO

Luís Bogas está de regresso à competição depois de quase nove meses sem jogar
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ABC regressa à competição
com Luís Bogas
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18.ª JORNADA 

FC Porto-Sporting
domina atenções
O FC Porto recebe, amanhã, o
Sporting no jogo mais
aguardado da 18.ª jornada do
Andebol 1 e que coloca frente-a
-frente os dois primeiros classi-
ficados, separados por um
ponto. O Funchal acolhe outro
jogo muito interessante, com o
Madeira SAD a receber o ABC
de Braga. Equilíbrio é o que se
espera em Fafe, onde a equipa
local recebe o Maia ISMAI, e na
Horta, onde o Sporting local
recebe o CF Belenenses. 
Os jogos e árbitros para a 
18.ª jornada são:
Madeira SAD-ABC de Braga,
Duarte Santos/Ricardo Fonseca
(17 horas); FC Porto Vitalis-
Sporting CP, Mário
Coutinho/Ramiro Silva; Águas
Santas-Xico Andebol, Alberto
Alves/Jorge Fernandes (18
horas); A.C.Fafe-Maia ISMAI,
Daniel Freitas/César Carvalho
(18 horas); Benfica-São
Bernardo, Nuno Santos/Nuno
Gonçalo e Sp.Horta-Delta
Belenenses, Eurico
Nicolau/Ivan Caçador.
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> redacção

Respondendo a um convite da
Associação de Andebol de Bra-
ga, a Associação Cultural de
Vermoim criou o ACV Andebol
Clube, mais um clube de ande-
bol no distrito que nasceu com a
já habitual energia, alegria e des-
portivismo da associação. 

O ACV Andebol Clube vem
agora a público agradecer a en-
trega e disponibilidade com que
técnicos, atletas e familiares têm
contribuído para o crescimento
do novo projecto, permitindo ul-
trapassar obstáculos. 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE VERMOIM

Nasceu o ACV Andebol Clube

DR

Atletas do ACV Andebol Clube 
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Em jogo a contar para o Torneio Extraor-
dinário de Futebol, os Caixeiros derrotaram,
em Pontével, a equipa local por 2-1. Diz a
direcção do clube de Santarém, numa nota
enviada ao Correio do Ribatejo, que foi
um “jogo quezilento, em que a equipa de
arbitragem mais parecia do Inatel”.

Mesmo assim, os Caixeiros domina-
ram o jogo “e isso trouxe algum azedu-
me aos jogadores adversários o que, jun-
tamente com a má arbitragem, foi crian-
do um ambiente de alguma revolta por
parte do plantel de Santarém”, afirmam
os dirigentes do clube escalabitano.

Habituados a jogar sob pressão, os

Jogo sem ‘Pontével’ por onde se lhe pegue…
Empregados do Comércio conseguiram
assenhorear-se do jogo, mostrando gran-
de galhardia e vontade de vencer. O pró-
ximo embate é em Abrantes, domingo, a
contar para a Taça do Ribatejo.

Andebol
em balanço

Com os Campeonatos Nacionais a ter-
minarem a sua 2.ª Fase, o clube está “fe-
chado para balanço”. De realçar a boa
prestação de todas as equipas dos Cai-
xeiros: Juvenis, Juniores, Iniciados Fe-
mininos e Masculinos e Infantis Mas-
culinos, que conseguiram dar uma gran-

de imagem do Projecto “Geração C”.
De realçar igualmente a constituição de
duas equipas femininas neste novo pro-
jecto do andebol em Santarém. Os es-
calões mais baixos em idade, Minis e
Bambis são igualmente uma grande
aposta até final da época.

Derrota na Golegã
Com a derrota na Golegã, a equipa de

futsal dos Caixeiros adiou a decisão do
apuramento para a segunda Fase do
Campeonato Distrital, o que poderá
acontecer já este sábado às 18h00 na
Nave de Santarém, contra o Coruche.
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CCAARRTTAAZZ      DDEESSPPOORRTTIIVVOO

Hoje
� BASQUETEBOL
Liga Portuguesa: Sampaense Basket-
Benfica, às 20h30.

Amanhã
� ANDEBOL
Campeonato Nacional da III Divisão
de Seniores Masculinos:
Académica-Samora Correia, às 18h00.

� BASQUETEBOL
Liga Portuguesa: Casino 
Ginásio-V. Guimarães, às 16h00.
Campeonato Nacional CNB 1: 
FC Gaia-Clube Infante de Montemor, 
às 16h00.
Campeonato Nacional CNB 2:
Lousanense/Golfinho-CAD, às 18h00;
Gumirães Basket-Buarcos, às 20h15.
Taça Distrital de Sub-18 Masculinos:
Ginásio Figueirense-Académica, 
às 18h15; CAD Coimbra Basquete 
A-Olivais, às 20h15, ambos 
no Pavilhão Galamba Marques.

� FUTEBOL
Campeonato Nacional da II Divisão
de Juniores (Série B): 
Padroense-Académica 
e Sabugal-Tourizense, às 15h00.
Campeonato Nacional da II Divisão
de Juniores (Série C): 
Torreense-U. Coimbra, às 15h00.
Campeonato Distrital de Juniores
(Série A): Lousanense-Nogueirense,
Mirandense-Brasfemes, Condeixa-Góis,
Penelense-União FC, Eirense-Gândaras,
Tabuense-Poiares e Oliveira 
do Hospital-Coja, às 15h00.
Campeonato Distrital de Juniores
(Série B): Carapinheirense-Esperança,
Os Águias-Vigor, Marialvas-Maiorca,
Adémia-Cernache, Tocha-Ribeirense 
e Académica/SF-Casaense, às 15h00.
Campeonato Distrital de Juvenis
(Série B): Naval-Casaense, às 18h00.
Campeonato Distrital de Infantis
(Série A): Coja-Oliveira do Hospital,
União FC-Lousanense B, Gândaras 
A-Tourizense e Pampilhosense-Góis, 
às 10h00; Lousanense C-Poiares,
Lousanense A-Arganil 
e Nogueirense-Gânadaras B, às 11h00.
Campeonato Distrital de Infantis
(Série B): Esperança-Condeixa A,
Formoselha-Arzila, Cernache B-
-Penelense, casaense-Vigor B e
Condeixa B-Sourense, às 10h00; 
Vigor A-Assafarge, Vinha da Rainha-
-Cernache A e U. Coimbra A-
-U. Coimbra B, às 11h00.
Campeonato Distrital de Infantis
(Série C): Adémia-Brasfemes, Eirense
B-Académica/OAF A, Académica/OAF
B-Eirense A e Pedrulhense-Souselas B,
às 10h00; Souselas A-Académica/SF C
e Académica/SF B-Académica/OAF C,
às 11h00; Almalaguês-Sanjoanense, 
às 15h00.
Campeonato Distrital de Infantis
(Série D): Marialvas A-Ereira B, 
Os Águias-Praia da Leirosa 

e Tocha B-Vateca, às 10h00; 
Ala Arriba-Tocha A, Montemorense-
-Marialvas B, Carapinheirense-
-Gândara, Touring-Cova Gala 
e Ereira A-Naval, às 11h00.
Campeonato Distrital de Benjamins
(Série A): Tourizense-Poiares, 
às 11h00; Coja-Nogueirense, União FC-
-Arganil, Pampilhosense-Góis 
e Gândaras B-Gândaras A, às 11h30.
Campeonato Distrital de Benjamins
(Série B): Pereira B-Casaense A 
e Assafarge-Condeixa A, às 11h00;
Esperança-Cernache A, Fomoselha-
-Arzila, Cernache B-Pereira A, Condeixa
B-Vigor B e Casaense B-Sourense, 
às 11h30.
Campeonato Distrital de Benjamins
(Série C): Académica/SF B-
-Académica/OAF C, às 10h00; 
Adémia-Brasfemes, Eirense-
Académica/OAF A, Académica/OAF B-
-Souselas, Pedrulhense-U. Coimbra 
e Académica/SF A-Ançã, às 11h30;
Almalaguês-Sanjoanense, às 16h30.
Campeonato Distrital de Benjamins
(Série D): Cova Gala-Praia da Peirosa 
e Naval A-Vateca, às 11h00; Marialvas
A-Ereira, Os Águias-Adémia B 
e Tocha A-Ala Arriba, às 11h30.

� FUTSAL
Campeonato Nacional da II Divisão
(Série B): Burinhosa-S. João, 
às 18h30.
Campeonato Nacional da III Divisão
(Série C): Ribeira de Frades-
-Vilaverdense, às 16h00; 
Prodeco-U. Leiria, às 17h00.
Campeonato Distrital da Divisão 
de Honra Masculino (Série A): 
Sport Conimbricense-Casa do Povo 
de Miranda do Corvo, às 19h00;
Serpinense-Chelo, Nogueira 
do Cravo-Pouca Pena e Espariz-
-Figueiró do Campo, às 20h00.
Campeonato Distrital da Divisão 
de Honra Masculino (Série B):
Paionense-Vila Verde, Quiaios-Granja
do Ulmeiro, CRI Alhadense-SBU
Alhadense e Prodema-Lagonense, 
às 20h00.
Campeonato Distrital da Divisão 
de Honra Femininos (Apuramento 
do Campeão): Santa Clara-Serpinense,
às 16h00; Ourentã-Vilaverdense, 
às 20h00.
Taça de Encerramento de Seniores
Femininos: Penelense-Ribeirense 
e Lôgo de Deus-Almas, às 16h00.
Campeonato Distrital de Iniciados:
Granja do Ulmeiro-Domus Nostra, 
Casa do Povo de Miranda do Corvo-
-Vilaverdense, Formoselha-Chelo, 
Miro-Ervedalense, Vila Verde-S. João 
e Norte e Soure-Montemorense, 
às 16h00.
Campeonato Distrital de Infantis
(Série A): APDF de Miranda do Corvo-
-S. Martinho da Cortiça, às 10h00; 
U. Coimbra-Norton de Matos, Miro-
-Casa do Povo de Miranda do Corvo 
e Lordemão-Ervedalense, às 11h00.
Campeonato Distrital de Infantis
(Série B): Norte e Soure-Vila Verde, 
às 10h00; Vilaverdense-Domus Nostra
e S. João-Granja do Ulmeiro, às 11h00.
Campeonato Distrital de Benjamins:
Granja do Ulmeiro-Vila Verde e Figueiró
do Campo-U. Coimbra, às 11h00; 
Casa do Povo de Miranda do Corvo-
-Montemorense, Norte e Soure-

-Vilaverdense e João Veloso-Miro, 
às 12h00.

� HÓQUEI EM PATINS
Campeonato Nacional de Seniores
Masculinos: Académica-Santa Cita, 
às 18h00.

� NATAÇÃO
Torneio Nadador Completo 
de Cadetes: às 10h00, na Piscina
Municipal de Condeixa-a-Nova.

� RÂGUEBI
Taça de Portugal Sénior: 
Direito-RC Lousã, às 14h00; 
CDUP-Académica, às 17h30.
Campeonato Nacional de Sub-16
(Fase de Apuramento – Grupo A):
Académica-CRE, às 14h00.
Campeonato Nacional de Sub-16
(Apurados – Grupo B): 
RC Lousã-CRAV, às 16h30.
Campeonato Nacional de Sub-16
(Não Apurados – Grupo B): Agrária de
Coimbra-Râguebi de Viana, às 14h00.
Campeonato Nacional de Sub-18
(Fase de Apuramento – Grupo A):
Académica-CRE, às 15h30.
Campeonato Nacional de Sub-18
(Apurados – Grupo B): Agrária 
de Coimbra-Prazer de Jogar Rugby,
às 15h30.

Domingo
� ATLETISMO
Campeonato Distrital Curto 
e Veteranos: IX Corta-Mato 
de Condeixa-a-Nova, nos terrenos
anexos à Biblioteca Nacional, 
às 10h00.

� BASQUETEBOL
Campeonato Nacional CNB 1: 
Olivais-Leça, às 16h30; Beira Mar-
-Sport Conimbricense, às 18h30.
Torneio Regional de Sub-14
Masculinos: CAD Coimbra Basquet-
-Olivais B, às 9h30; Académica-
-Sampaense Basket, às 11h30.
Taça Distrital de Sub-18 Masculinos:
Vencido do jogo Ginásio Figueirense-
-Académica com o vencido do jogo
CAD Coimbra Basquete A-Olivais, 
às 15h30; Vencedores dos jogos
referidos, às 17h30. 
Ambos os jogos no Pavilhão 
Galamba Marques.

� FUTEBOL
Campeonato Nacional da II Divisão:
Louletano-Tourizense, às 15h00.
Campeonato Nacional da III Divisão
(Série C): Sampedrense-Nogueirense 
e Oliveira do Hospital-Alba, às 15h00.
Campeonato Nacional da III Divisão
(Série D): Beneditense-Tocha, 
Sp. Pombal-FC Pampilhosa 
e Sourense-Crato, às 15h00.
Campeonato Nacional da I Divisão
Femininos: Boavista-Cadima, 
às 15h00.
Campeonato Nacional de Promoção
Femininos: Esperança-FC Cesarense,
às 15h00.
Campeonato Nacional de Iniciados
(Série D): Naval-Académica/OAF 
e Entroncamento-Eirense, às 11h00.

Campeonato Distrital da Divisão de
Honra: Pampilhosense-Académica/SF,
Arganil-Touring, Tabuense-Eirense,
Marialvas-Carapinheirense, Gândara-
-Febres, Vigor-Penelense e Vinha 
da Rainha-Ançã, às 15h00.
Campeonato Distrital da 1.ª Divisão
(Série A): Poiares-Mocidade,
Gândaras-S. Mamede, Góis-Arouce
Praia e S. Pedro de Alva-Lagares 
da Beira, às 15h00.
Campeonato Distrital da 1.ª Divisão
(Série B): Benfica Soure-Moinhos, 
Os Águias-Esperança, Sepins-Condeixa
e Botafogo-S. Silvestre, às 15h00.
Campeonato Distrital de Juvenis
(Série A): Brasfemes-Adémia, às 9h00;
Mirandense-Poiares, Condeixa-
-Nogueirense, Lousanense-Tabuense,
Arganil-Eirense e Oliveira do Hospital-
-Gândaras, às 11h00.
Campeonato Distrital de Juvenis
(Série B): Esperança-U. Coimbra 
e Os Águias-Académica/OAF, às 9h00;
Vigor-Ereira, Vinha da Rainha-
-Carapinheirense, Gândara-Marialvas 
e Tocha-Académica/SF, às 11h00.
Campeonato Distrital de Iniciados
(Série A): Nogueirense-Penelense,
Tabuense-Lousanense, 
Tourizense-Oliveira do Hospital 
e Gândaras-Arganil, às 11h00.
Campeonato Distrital de Iniciados
(Série B): Adémia-Condeixa,
Brasfemes-Académica/SF A, 
Souselas-U. Coimbra, Esperança-
-Casaense, Pedrulhense-Académica/SF
B e Académica/OAF-Cernache, às 11h00.
Campeonato Distrital de Iniciados
(Série C): Ereira-Touring,
Carapinheirense-Maiorca, 
Os Águias-Naval B, Marialvas-Tocha 
e Vateca-Ançã, às 11h00.

� FUTSAL
Taça Distrital de Juniores:
Sport Conimbricense-Académica/OAF,
às 11h00.
Taça de Encerramento de Juvenis
(Série A): Espariz-Chelo, às 10h00;
Serpinense-Miro, às 11h00.
Taça de Encerramento de Juvenis
(Série B): Norton de Matos-Norte 
e Soure, às 11h00.
Campeonato Distrital de Juvenis –
Apuramento de Campeão (Série A):
Casa do Povo de Miranda do Corvo-
-Ervedal da Beira, às 11h00.
Campeonato Distrital de Juvenis –
Apuramento de Campeão (Série B):
Santa Clara-Académica/OAF, às 11h00.

� HÓQUEI EM PATINS
Campeonato Nacional de Seniores
Femininos: Académica-Sanjoanense,
às 15h00.
Encontro Regional Escolares: Oliveira
do Hospital-Académica, às 15h00.

� NATAÇÃO
Torneio Nadador Completo 
de Cadetes: às 10h00, na Piscina
Municipal de Condeixa-a-Nova.

Segunda
� FUTEBOL
Campeonato Distrital de Benjamins
(Série D): Montemorense-Marialvas B,
às 19h30. Página 44
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Juvenis Masculinos
Sanjoanense 33 – Canelas
27
Cumprir Calendário

Jogo para cumprir calendário
nesta última jornada. Num
jogo com pos ições  j á
def in idas  pe l a s  equ ipas ,
ambas proporcionaram um
jogo morno, insípido, com
mui tos  e r ros  e  f a lhas.
Antev ia - se  um jogo
compl icado para  as  cores
canelenses, que não souberam
aprovei tar  para  conseguir
uma melhor performance e
construir outro resultado.
Numa primeira parte
equilibrada e com diversas
alternâncias no marcador, as
meninas de Canelas tiveram
uma fase negra no início da
segunda parte, aproveitada
pelas adversárias para
dilatarem o marcador para
nunca mais deixar a margem
de seis golos fugir, apesar de
alguma tentativa, por vezes
conseguida, de recuperação.
Num jogo não muito
conseguido, aceita-se o
resultado da equipa mais forte
e certeira com boa réplica da
equipa de Canelas.

Canelas: 2 – Ana Fernandes (1);
3 – Dayana Faria; 4 – Sara
Rodrigues (2); 5 – Ana Nunes
(6); 6 – Mariana Pinho; 8 –
Raquel Sousa (3); 9 – Patrícia
Figueiredo (2); 10 – Rafaela

Arsenal de Canelas
// Andebol //

Lima (3 ) ;  11  –  Cát i a
Rodrigues; 12 – Inês Cruz
(G.R.); 13 – Tânia Oliveira
(3); 14 – Liliana Marques (6);
15 – Rosa Varum (1); 17 –
Fabrícia Ribeiro

Hélder Oliveira

Infantis Masculinos
Estarreja 13 – Arsenal 29
Bom Resultado

A equipa de Infantis Masculinos
deslocou-se a Estarreja,
efetuando um jogo muito
abaixo dos níveis desejados,
encontrando-se apáticos
perante uma defesa individual
a todo o campo, levando assim
a nossa equipa a cometer
muitos passes errados, falhas
técnicas e remates falhados aos
6 metros.  Ao inter valo o
resultado era de 4-16 para a
equipa do Arsenal de Canelas.
Após a segunda parte,  o
resultado final foi de 13-29,
confirmando assim mais uma
vitória.  A equipa está de
parabéns pelo trabalho e pelos
resultados obtidos nesta
segunda fase do campeonato.

Arsenal de Canelas: José Silva;
André Brandão (2) ;  Luís
Magalhães (14); Nuno Sousa
(4);  Marcelo Si lva (0) ;
Alexandre Sousa (7); Rafael
Cruz; Henrique Marques;
Aníbal Garcia; Ricardo Neves
(2); Rui Figueiredo (GR).

Arménio Dias
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Campeonato Nacional
Infantis Masculinos
Estarreja Andebol Clube 13
x ADA Canelas 29

   Disputou-se no passado
fim-de-semana a 10ª jornada
da  segunda  fase  do
Campeonato  Nac iona l  de
In fant i s .  Os  infant i s  do
Estarreja Andebol Clube –
EAC -  r ece beram no seu
pavilhão, os jovens atletas de
Canelas, equipa já apurada
para a próxima fase desta
compet i ção.  Na  pr ime i ra
parte do encontro, os atletas
estarre jenses ,  vol taram,  à
seme lhança  da  semana
anterior, a entrar no jogo de
forma nada condizente com
o seu  va lor  ind iv idua l  e
coletivo. O elevado número

Atividades Estarreja Andebol Clube e Cultural de Salreu
// Andebol //

de  fa lhas  t écn icas ,  os
d iversos  a t aques  sem
finalização e os 18 remates
fa lhados  em s i tuação  de
1xGR exp l i cam a
desvantagem ex is tente  ao
in te r va lo,  com o  EAC a
perder por quatro bolas a
dezasseis.
   Na  segunda  par te
retomaram para padrões os
seus índices  de ef icác ia  e
qua l idade  t écn ico- tá t i co,
me lhorando s ign i f i ca -
tivamente o seu desempenho,
justificando com o mesmo, o
equilíbrio existente ao longo
dos segundos 25 minutos (9-
13 ) .  O resu l t ado  f ina l
penaliza a primeira parte da
equipa estarrejense e traduz
de  for ma  ín teg ra ,  a s
peripécias do jogo.

EAC:  Rúben  Por te l a ,
Gonça lo  F igue i redo  (1 ) ,
Bernardo Marques (2), Pedro
Bastos (2), Wilson Tavares,
Rafael Pereira (2), Gonçalo
Vieira, João Miranda, Tomás
Melo,  Dan ie l  Matos  (4 ) ,
Bruno Marques  (1 )  e
Leonardo Costa (1).
Campeonato  Nac iona l
2ªDivisão
Juvenis Masculinos
Águeda AC 15 x Estar reja
Andebol Clube29

   A equipa do Estarreja AC
venceu a equipa de Águeda
por 15 a 29, no último jogo
da  pr ime i ra  f a se  do
campeonato  Nac iona l  de
Juvenis Masculinos.

Juvenis Femininas AC Salreu
AC Sa l reu  12 X Saavedra
Guedes 19

   As Juvenis perderam na
receção ao Saavedra Guedes.
Um excelente início de jogo
d i tou  a  i gua ldade  no
marcador  a té  me io  da
primeira parte. Com a saída
da central Mariana Rodrigues,
por lesão, a equipa perdeu
in ic i a t iva .  As  adversá r i a s
aprove i taram e  marcaram
quatro golos sem resposta.
Na segunda metade do jogo
as  sa l reenses  vo l t a ram a
encont ra r - se ,  mas  não
souberam gerir a ansiedade
de estarem tão próximas de
um resu l t ado  favoráve l .
A lguma prec ip i t ação  no
ataque nos 15 minutos finais

da part ida fez com que o
resultado final fosse de 12 a
19,  com vantagem para  o
Saavedra ,  no  entanto  a
diferença no marcador não
faz  jus  à  ex ib ição  da
formação da casa.
ACS: Cr is t iana Lage,  Rita
Coelho, Filipa Lima, Joana
Simões, Sara santos, Daniela
Soares,  Pat r í c i a  Ch ipe lo,
Verón ica  Mor tágua ,  Sa ra
Lima, Sara Pinhal e Mariana
Rodrigues.
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Andebol

Nac. 2.ª div., iniciados
CdTN, 34 – SALvATErrA, 27
Pav. eSaG (29/1). CdtN: Guilherme, José 
Santos (15), Miguel Matos (4), andré alves 
(7), diogo duarte, diogo Costa, João Garcia, 
edu (3), Simão, ricardo (5), Miguel Cardoso, 
estevão, Pedro arnaut, telmo. treinador: 
João Gonçalves. dirigentes: vítor alhais 
e artur vieira.

Excelente jogo
Com uma boa assistência, as equipas 

presentearam os espectadores com um 
bom jogo de andebol. A equipa torrejana, 
que já se encontrava apurada para a 
2.ª fase, onde irá tentar a subida à 1.ª 
divisão, entrou disposta a mostrar o 
seu potencial. Por outro lado a equipa 
de Salvaterra apresentou-se disposta a 
discutir o resultado. Com tanto empenho 
assistiu-se a numerosas jogadas de bom 
andebol. A vitória torrejana é justa.
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o Sábado, 28 de janeiro,
o Pavilhão Municipal de
Odivelas recebeu as

equipas de bambis do Ginásio
Clube de Odivelas, do Ginásio
do Sul e do Passos Manuel
“B”/Mercês para mais um
Encontro de Inverno. David
Gonçalves, treinador da equipa

GINÁSIO CLUBE DE ODIVELAS

Encontros de Bambis
do GCO deixa-nos a crónica do
mister. 

Minis/Bambis
Encontros de Inverno 
GC Odivelas 25 x Ginásio
Sul 32 
Mercês “B” Passos Manuel 23
x GC Odivelas 14

Neste fim-de-semana que foi
de pausa competitiva para a
maioria dos escalões, foi a vez
dos nossos mais pequenos
atletas entrarem em campo
para, no nosso pavilhão, inte-
grarem mais um Encontro de
Inverno, juntamente com as
equipas do Ginásio do Sul e do
Passos Manuel “B”/ Mercês.
Neste escalão que serve basi-
camente para os miúdos se
divertirem e fazerem uma
introdução à modalidade e a
alguns conteúdos da mesma,
os resultados não foram os
melhores para as nossas cores
mas tendo em conta que a
nossa equipa é, na sua maioria,
composta por minis de 1º ano
e bambis, não foram maus
tendo também em conta o
nível das equipas adversárias,
principalmente do Ginásio
que tinha 2 jovens atletas de
grande qualidade técnica, que

N

ANDEBOL

num campo de dimensões
reduzidas, fizeram muita dife-
rença, mas ainda assim o
resultado ficou 25 - 32 a favor
dos adversários.
No jogo contra a equipa “B” do
Passos Manuel, os nossos
pequenos atletas tiveram
muitas falhas ao nível da fina-
lização e, principalmente a
nível defensivo, porque
ainda não conseguem estar
suficientemente concentrados
em tarefas defensivas, o
que dificulta a defesa
individual utilizada neste
escalão.
Apesar de os resultados não
serem os melhores, pretende-
mos continuar a apostar na
formação destes jovens atletas
continuamente para garanti-
rem o futuro da modalidade e
com a crença que eles vão
evoluir o suficiente.

David Gonçalves

Agenda para 4 e 5 de 
fevereiro
Iniciados
Campeonato Regional da
1ª Divisão - 1ª Jornada
GCO X SL Benfica “B”
Domingo, 5 Fevereiro às 17h30
Pavilhão Municipal
de Odivelas

Juvenis Femininos
Campeonato Regional -
1ª Jornada
GCO X S.I.M. Porto Salvo
Domingo, 5 Fevereiro às 15h30
Pavilhão Municipal de 
Odivelas

Juvenis Masculinos
Campeonato Regional da
1ª Divisão - 1ª Jornada

GM 1º Dezembro GCO
Sábado, 4 Fevereiro às 17h30
Pavilhão Noronha Feio
(Queijas)
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Clube Vela soma CinCo derrotas

Andebol tavirense perde  
contra o Marítimo por 28-34
Geraldo de Jesus
geraldoj.postal@gmail.com

A equipA do Clube de velA 
de TAvirA recebeu, no passado 
sábado, no Pavilhão Municipal 
de Tavira, a equipa do Maríti-
mo da Madeira para o jogo 
em atraso relativo à 9ª jorna-
da da primeira volta. A equi-
pa visitante marcou primeiro 
e mostrou sempre melhor ca-
pacidade técnica, chegando ao 
intervalo a vencer por cinco 
golos de diferença.

A segunda parte foi mais 
equilibrada, mas a equipa ta-
virense, apesar do apoio do 
público, não conseguiu recu-
perar e somou a quinta derro-
ta consecutiva.

ArbitrAgem positivA No final 
do encontro, o treinador do 
Clube de Vela, Hélder Leal, 
disse ao POSTAL que a equipa 
do Marítimo é muito experien-
te. “A maioria dos seus atletas 
já jogou na 1ª divisão nacional, 
onde a equipa madeirense es-
teve há dois anos atrás”.

“O nosso principal erro foi 
no ataque e contra-ataque do 

Marítimo. Quando se joga as-
sim, não é possível ultrapassar 
uma equipa destas”, referiu o 
responsável, acrescentando 
que “pagámos pelos erros que 
cometemos e por aquilo que 
alguns jogadores produziram 
dentro do campo.”

Para o treinador, “as hipó-
teses de ganhar eram muito 
reduzidas. Ainda fomos ten-
tando, mas quanto mais ace-
lerávamos maiores eram as 
falhas técnicas. É uma derrota 
em que fico triste, mas resig-
nado, porque o Marítimo foi 
superior à nossa equipa”. 

próximo jogo com o Alto do 
moinho nA luz de tAvirA Ar-
repiar caminho é a palavra de 
ordem para o próximo jogo, 
nas palavras do treinador do 
Vela.

A dificultar o trabalho de 
fazer sair a equipa da quin-
ta derrota consecutiva está 
o facto do jogo ser em casa 
emprestada, realça Hélder 
Leal, que deixa uma pala-
vra de apreço “para o públi-
co que nos apoia incondi-
cionalmente. Nós, também 
temos de lhes dar algumas 
alegrias”.

Equipa continua em maré de azar

geraldo de jesus
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Há 20 anos a imagem
do desporto vimaranense

Foi há 20 anos que surgiu aquele que, ainda 
hoje, é o único semanário desportivo da região 
e dos muito poucos a nível nacional. É um pro-
jecto nascido pela vontade e empenho de Ama-
deu Portilha e Joaquim Fernandes. Nasceu 
independente do Grupo Santiago no âmbito de 
uma empresa criada para o efeito por um grupo 
alargado de empresários vimaranenses convi-
dados por aquela dupla de jornalistas. Porque 
seria a melhor solução para viabilizar este jo-
vem título desportivo, em 1994 foi adquirido 
pelo Grupo Santiago. São 20 anos ao serviço 
do desporto vimaranense, 20 anos de muita 
luta e histórias para contar. 
Abel Sousa é quem actualmente dirige o jornal 
adjectivando esta data como “muito simbóli-
ca. Não devemos deixar nunca de analisar 
o Desportivo à luz de uma realidade intrín-
seca, sem paralelismo na comunicação 
social local e, ao que cremos, com poucos 
exemplos similares no panorama nacional. 
Tratando-se de um órgão de comunicação 
unicamente vocacionado para a área des-
portiva, foi perfeitamente natural que há 
20 anos o seu aparecimento tivesse sido 
visto com algum cepticismo e relutância. 
Provavelmente, poucos acreditariam que o 
projecto vingasse entre uma vasta oferta de 

DESPORTIVO DE GUIMARÃES

jornais generalistas que Guimarães já então 
proporcionava”, afirma.
O projecto vingou e facilmente “conquistou 
um espaço muito próprio, muito nosso, de 
grande fidelidade junto dos leitores”, não 
obstante, entretanto, os desportivos nacionais 
terem passado a diários e terem enveredado 
por uma estratégia de aproximação ao nosso 
Vitória, bem como a outros clubes anteriormen-
te ignorados.
Ao longo destas duas décadas são muitas as 
mudanças que se percepcionam no Desportivo 
de Guimarães. “Desde logo, houve uma mu-
dança radical em termos tecnológicos que, 
necessariamente, tivemos de acompanhar. 
Uma mudança tão significativa que hoje 
em dia a forma como em 1992 produzíamos 
o jornal aparece-nos, retida na memória, 
como algo demasiado longínquo. Contáva-
mos apenas com dois computadores, um 
para escrever os textos e um outro para pa-
ginar o jornal, e a edição tinha um processo 
de impressão que, face à actual realidade, 
poderíamos catalogar de pré-histórico. A im-
pressão de cada página era feita inicialmen-
te em papel, depois passava para fotolitos e 
para as chapas, antes de chegar a uma im-
pressora plana que demorava mais de meio 
dia a realizar a produção, sendo que no final 
os exemplares ainda tinham de ser dobra-
dos à mão. Hoje, a edição é enviada através 

de um software partilhado com a Gráfica, 
sendo que esta, após a recepção, necessita 
apenas de 45 minutos para finalizar todo o 
processo atrás descrito”, explica.
A elaboração do primeiro número do Despor-
tivo foi, segundo o Director, “um manancial 
de emoções. Um misto de nervosismo e de 
imensa azáfama com um sentimento ines-
quecível de que estávamos a criar algo de 
novo, de diferente. Algo em que acreditá-
vamos piamente e, por isso, emprestamos-
lhe toda a nossa alma e energia. Aliás, não 
poderia ser doutra forma quando tínhamos 
como líder um Director (Amadeu Portilha) 
tão empenhado e dedicado.”
A efeméride será assinalada no dia 10 de Feve-
reiro com um jantar no Restaurante Porco Pre-
to, no Parque Industrial de Ponte, onde estarão 
presentes os fundadores e os actuais profissio-
nais e colaboradores. “Contamos igualmente 
com a presença do Presidente da Câmara, 
António Magalhães, que simpaticamente fez 
questão, há 20 anos, de constituir-se como 
o nosso primeiro assinante. Entretanto, já 
realizámos uma iniciativa verdadeiramente 
sensacional no final do mês de Janeiro, o 
Passeio de Bicicleta, que juntou perto de 
300 participantes. Ao longo do ano, é pos-
sível que assinalemos este aniversário dou-
tras formas”, afirma o Director.
Parabéns ao Desportivo de Guimarães!

Sónia Carvalho Mendes
Texto

Passeio de Bicicleta comemorativo 
juntou mais de 500 participantes
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Mensagem do Director 
aos colaboradores e leitores

“A equipa de colaboradores do Desportivo é um exemplo incrí-
vel de companheirismo, de solidariedade, acrescentarei até sem 
lugar a dúvidas, de amor ao jornal. Trabalhar com estes colegas 
tem sido, para mim, um orgulho indescritível porque, ao longo 
dos anos, criámos laços de amizade, de união, de fraternidade. 
O Desportivo juntou-nos e isso, para nós, tem um significado 
impagável. Aos leitores agradecemos a confiança e a fidelidade, 
prometendo-lhes que o Desportivo nunca deixará de pugnar pela 
sua matriz fundamental: promover o Desporto vimaranense, sen-
do a sua verdadeira imagem. A imagem de um Concelho pulsante, 
cheio de vida e energia associativa. O Desportivo nunca deixará 
de honrar os seus desígnios iniciais. Podem continuar a confiar 
em nós e um muito obrigado pela preferência.”

O primeiro Desportivo
No nº0 - um género de ensaio - foi destacada na capa uma entrevista 
ao então treinador do Vitória, João Alves. Falava-se ainda das eleições 
no clube - Pimenta Machado seria reconduzido no seu sétimo mandato 
- e de Andebol e Atletismo do Francisco de Holanda. Obviamente, há 
20 anos o Desportivo não apresentava um grafismo tão elaborado como 
aquele que actualmente as novas tecnologias permitem. Basta dizer 
que nos primeiros anos só utilizávamos uma cor (vermelho), para além 
do preto. E mesmo o vermelho só era impresso na capa e contracapa!
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Rui Silva
O prodígio do andebol

Sónia Carvalho Mendes
Texto

Iniciou o percurso no andebol tinha apenas 
quatro anos. Conta-nos que adorava 
acompanhar o  irmão (Nuno Silva) aos 
treinos e começou a interessar-se pela 
modalidade. Desde logo, adivinhava-se 
uma promessa do andebol. Rápido, ágil e 
agressivo, Rui Silva tem apenas 18 anos 
mas já é considerado um dos melhores 
atletas nacionais de todos os tempos. 
O vimaranense é um dos responsáveis 
pelo excelente arranque na 1ª Divisão da 
equipa leonina, clube pelo qual assinou 
há dois anos. Mas nem os ares de Lisboa 
‘roubaram’ o amor do seu coração, o clube 
por quem diz sofrer todas as semanas, o 
Vitória Sport Clube.

BIGGERmagazine – Nasceu e cresceu em Gui-
marães mas há cerca de dois anos mudou-se 
para Lisboa. Quais as principais recordações 
de infância?
Rui Silva – Tenho várias recordações felizes. 
Mas, sem dúvida, destaco a primeira vez que fui 
ver o Vitória, o meu primeiro treino de andebol 
e o primeiro dia de aulas. Nessa altura conhe-
ci crianças que ainda hoje são meus amigos. 

B. M. - Iniciou o seu percurso no andebol bas-
tante cedo. Como é que tudo começou?
R. S. - Começou quando tinha quatro anos. Costu-
mava acompanhar o meu irmão, que actualmente 
joga no Madeira Andebol SAD, aos treinos. Gosta-
va de o ver jogar e achava um desporto divertido. 
Decidi começar a jogar.

B. M. - Quais os momentos mais marcantes no 
seu percurso profissional?
R. S. - Todos os títulos que conquistei no Xico An-
debol ao longo da formação. O companheirismo 
dos meus amigos. O título de seniores que nos va-
leu a ida para a 1ª Divisão, a conquista da Taça de 
Portugal e todos os jogos ao serviço da Selecção. 
É, sem dúvida, um orgulho representar sempre o 
nosso País.

B. M. - De que tem mais saudades no Xico An-
debol?
R. S. – É uma pergunta difícil pois tenho saudades 
de tudo o que envolve o Clube. Desde as pessoas 
que trabalham lá até aos meus amigos com quem 
durante anos partilhei títulos. Mas o que deixa 

maior saudade é vestir a camisola do Xico e jogar 
ao lado de meu irmão.

B. M. - Há uns tempos teve uma proposta do 
Barcelona. No entanto, decidiu permanecer em 
Guimarães até aos 18 anos. Arrependeu-se de 
não ter aceite?
R. S. - A proposta não foi concreta, pois na al-
tura o treinador que me queria levar saiu do 
Clube passado uns tempos. O assunto ter-
minou por aí. Não estou arrependido por-
que nunca houve uma proposta concreta. 

B. M. - Já foi comparado com Carlos Resende. 
É um orgulho ou uma responsabilidade?
R. S. – Ambas. É um enorme orgulho porque o 
Carlos Resende é o melhor atleta de sempre do 
andebol português mas é também uma grande 
responsabilidade pois tentar fazer o que Carlos 
Resende fez não é para qualquer um. Esforço-me 
todos os dias para ser cada vez melhor.

B. M. - Qual o seu objectivo a nível profissio-
nal?
R. S. - O meu objectivo passa por conseguir jogar 
num grande clube europeu ou num grande campe-
onato como o alemão, espanhol e francês. A nível 
de Selecção é ser convocado com frequência para 
a Selecção A, jogar num Mundial, num Europeu e 

nos Jogos Olímpicos. 

B. M. - Com que frequência vem a Guimarães? 
Do que é que sente maior saudade?
R. S. - Tento vir de 15 em 15 dias, mas, por vezes, 
não é possível. O que me deixa maior saudade é 
a minha família, os amigos e a sensação de estar 
na minha Cidade.

B. M. - Foi considerado o Atleta Masculino do 
Ano na Gala de Desporto de Guimarães 2011. 
Como se sentiu quando soube da distinção?
R. S. - Senti-me muito orgulhoso e uma felicidade 
enorme. Adoro Guimarães e tenho muito orgulho 
em dizer que sou de Guimarães. Ser distingui-
do na minha Cidade deixou-me bastante feliz.  
 
B. M. - Disse, em tempos, que gostaria de tirar o 
curso de Direito. Em que ponto é que se encon-
tra esse objectivo?
R.S - É algo em que ainda estou a pensar. Tenho 
outras opções. Tenho de me decidir o quanto an-
tes.

B. M. - O que faz no seu tempo livre?
R. S. - Divirto-me com as pessoas mais importan-
tes da minha vida que são a minha família e os 
meus amigos. Ah! e, claro, como um bom vimara-
nense, sofro com o Vitória (risos).

Fotos: D.R.
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