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Futebol de 11

Estamos na Primeira Divisão!
Bruno Monteiro
O “homem do leme”

2REMHFWLYRGHVXELUDRHVFDOmRPi[LPRFRQFUHWL]RXVHSDUDJUDQGHJD~GLRGHWRGRVQyV
Mas, por detrás deste sucesso, está uma grande equipa, liderada por um treinador
consciente dos novos desafios que agora nos esperam.

Informação: Foi jogador, treinador adjunto e agora
WUHLQDGRUSULQFLSDO3RGHIDODUQRVXPSRXFRGHVVH
percurso?
Bruno Monteiro: Joguei na equipa nas épocas de
2000 a 2004, mas abandonei a prática da modali
dade devido a lesões. Passei depois para treinador
adjunto da anterior equipa. Após a quinta jornada,
fui convidado a assumir o comando técnico e aceitei.
Inf.: Foi fácil treinar jogadores com quem chegou a
jogar?
B.M.: Inicialmente senti uma reacção estranha. Che
guei até a ficar um pouco apreensivo, mas com o
decorrer do tempo acreditei que seria possível mo
tivar o grupo e proporcionar momentos de prazer e
felicidade.
Inf.: Como estava, nessa altura, o balneário, em
termos de grupo?
B.M.: A moral e a confiança estavam em baixo, mas
senti que o espírito de grupo estava lá, e esse é
determinante para se realizar um bom trabalho.
Inf.:(D'LUHFomRGR&OXEHGHXYRVVHPSUHRDSRLR
necessário ?
B.M.: Em relação à Direcção só tenho a dizer…Obri
gado! Agradeço a confiança que depositaram em
mim, bem como todas as condições que nos são
proporcionadas ano após ano.
Inf.: Como foi vivido por si o percurso da equipa ao
longo do campeonato?
B.M.: Senti que o ponto de viragem aconteceu no
jogo com a Vodafone, ao termos conseguido trans
formar um resultado negativo ao intervalo, num re
sultado positivo no final do jogo, dado que este
era um adversário directo para a subida de divisão.
Não tive dúvidas que iríamos atingir a fase final.

Dentro e fora de campo, jogadores e equipa técnica
souberam estar à altura dos desafios. Os nossos Parabéns!
Aí encontrámos algumas contrariedades, nomeada
mente no que diz respeito a lesões em jogadores
bastante utilizados, o que nos impediu de lutar pelo
título de campeões da segunda divisão. Mas, o im
portante é que atingimos o objectivo principal, que
era a subida de divisão.
Inf.: Pensa que um treino semanal é suficiente?
B.M.: Bom, dois treinos seria melhor, mas temos
de ser pragmáticos: se temos só um treino, há que
aproveitar a 100% o tempo disponível.
Inf.: Qual a sensação de subir de divisão enquanto
treinador?
B.M.:6LQWRPHIHOL]HRUJXOKRVRSHORSHUFXUVRTXH
tivemos. O que torna esta equipa grande, é a ami
zade que existe no grupo,
Inf.: Que perspectivas tem para a próxima época?

ç Tiro

Temos um campeão nacional!
&KDPDVH0LJXHO&RVWDHQRkPELWRGR&DPSH
onato Nacional, promovido pela Federação Por
WXJXHVD GH 7LUR VDJURXVH FDPSHmR QDFLRQDO
de tiro com bala na classe de Juniores, obtendo
550 pontos, na disciplina de carabina deitado a
50 metros. Ainda neste campeonato e na mes
ma disciplina ( CD ), António Costa obteve o 3º
lugar na classe de veteranos, com 563 pontos.
3DUDDOpPGHVWDVGLVSXWDUDPVHDLQGDDVVH
guintes provas:
Prova Inatel&DUUHLUDGH7LUR
do Sporting Clube de Portugal


&DPSHRQDWR1DFLRQDO)37
– Carreira de Tiro da Ota
Campeonato distrital de tiro
GR,1$7(/LQGLYLGXDLV¥
&DWHJRULD&$&5
Classificação final
$QWyQLR&RVWD – 280 pontos
(GXDUGR&UX]– 271 pontos
-RVp&RHOKR – 262 pontos
$EtOLR&RHOKR – 262 pontos
0LJXHO&RVWD – 221 pontos
Classificação por equipas
/XJDU('3
&DWHJRULD&$&3
-RVp&RHOKR – 248 pontos

B.M.: Vai ser complicada. A qualidade das equipas é
elevada e o objectivo é a manutenção, mas, como di
zem os jogadores, bom mesmo era acabar num lugar
que desse acesso às competições europeias.
Inf.: Existem lacunas na equipa ?
B.M.: $OJXPDVVLP6HUiQHFHVViULRRXWURJXDUGD
redes, pois só possuímos o Nuno (o menos batido
da segunda divisão). Por outro lado, necessitamos
de um plantel um pouco mais extenso. É complicado
obter bons resultados com 13 jogadores em alguns
jogos.
Inf.: Que mensagem gostava de deixar aos asso
ciados do Clube ?
B.M.: Que venham colaborar com esta equipa, seja
como adeptos ou como jogadores. No final, a satis
fação será imensa.

(GXDUGR&UX] – 236 pontos
0LJXHO&RVWD – 234 pontos
$EtOLR&RHOKR – 216 pontos
$QWyQLR&RVWD – 216 pontos
Classificação por equipas
/XJDU¥('3
Estiveram presentes 31 atiradores.

02'$/,'$'(6

ç Ténis de mesa
Presença
em dois campeonatos

Sendo esta uma modalidade que reúne
um cada vez maior número de adeptos
e desportistas, é sempre de salientar
a nossa participação em duas impor
tantes provas. Assim sendo, marcámos
presença no Campeonato Distrital por
Equipas – 2006/07, onde as classifica
ções finais foram:

$OJXQVGRVHOHPHQWRV
da organização, que foi um sucesso.
Momento em que se
apuravam os vencedores

$P~VLFDDMXGRXjIHVWD

5DOO\3DSHU

Uma experiência
divertida e…a repetir!

$GLYHUVmRIRLXPDFRQVWDQWH

Pontaria afinada para o tiro às latas

1DGDFRPRXPDOPRoRSDUDUHFXSHUDUHQHUJLDV

1XPDLQLFLDWLYDLQpGLWDMXQWiPRQRVFRPDVGH
legações de Sacavém e do Carregado para um
dia pleno de diversão, convívio, actividades ao
ar livre e alguma competitividade. Foi assim o
I Rally Paper, que, a ver pelo entusiasmo de
WRGRVRVSDUWLFLSDQWHVSURPHWHUHSHWLUVHSRU
muitas outras edições.
Com saída junto à sede da REN, no Estádio 1º
GH0DLRDVSURYDVGHVHQURODUDPVHSHOD([SR
até Sacavém e depois rumo a Vila Franca de
Xira e ao Carregado. A delegação do Carrega
do teve um percurso diferente, com as provas a
decorrerem na zona de Alenquer.
2 GHVWLQR ILQDO VLWXDYDVH QDV LQVWDODo}HV GR
Clube de Pessoal no Carregado, junto às cen
trais do Carregado e do Ribatejo. Neste ma
ravilhoso espaço e tendo o Tejo como pano
de fundo, havia um porco a assar, música e
animação que durou pela tarde fora. Houve
ainda diversas provas com jogos tradicionais
portugueses (malha, tirinho, etc.) que fizeram a
boa disposição de todos e geraram momentos
de confraternização entre sócios e familiares
destas delegações.
A iniciativa culminou com a distribuição de pré
mios de presença a todos os participantes que
ILFDUDPHPOXJDUH[DHTXRHRVSUpPLRVHV
peciais atribuídos aos 1º, 2º e 3º classificados,
FRPGLUHLWRDXPILPGHVHPDQDQXPDGDVFD
sas da EDP em Vila Chã.
No final, e em jeito de balanço, muitos foram os
que elogiaram a iniciativa e nos pediram que a
repetíssemos mais vezes. Da nossa parte fica
a promessa de que tal acontecerá tão breve
quanto nos for possível.

&DWHJRULD
Esta prova foi disputada por 11 equi
pas, tendo o Clube de Pessoal da EDP
obtido o 6º lugar em igualdade de
pontos com o 3º classificado. A prova
foi ganha pelo CCD do S L Campo de
Ourique.
&DWHJRULD
Este Campeonato foi disputado por 8
equipas tendo o Clube de Pessoal EDP
disputado até à última jornada o 1º lu
gar. De acordo com os regulamentos,
terminámos em 3º lugar, em igualdade
de pontos com o CCD do Caselas e o
CCD do Millennium BCP, que viria a sa
JUDUVHFDPSHmR
O Campeonato Nacional de Pares Mas
culinos – 2006/07, que se disputou em
Viseu com 28 pares, foi a outra prova
onde estivemos representados, tendo
conquistado o 9º lugar com Joaquim Si
mões e Eduardo Silva e o 20º lugar com
Adélio Bastos e Luís Silva.

ç Snooker

Venha jogar connosco

Para os amantes da modalidade ou
para aqueles que gostariam de a ex
perimentar, este é mais um motivo para
que visitem as nossas instalações: te
mos torneios de snooker que se reali
zam na hora de almoço e que têm sido
muito concorridos. Então, esteja atento!

ç Vela
9HQWRVGHYLWyULD

Estivemos presentes na Regata do Dia da Ma
rinha, no Alfeite. Foi chegar, participar e vencer:
o 1º, o 2º, e o 3º lugar na classe Optimist foram
conseguidos, respectivamente, por Miguel Cos
ta, Patrícia Costa e João Marques. A próxima
SURYDUHDOL]DVHHP1RYHPEUR

ç Karting

ç Voleibol

Sempre a somar troféus

Confira os resultados

Se há modalidades onde a adrenalina sobe a um ritmo vertiginoso, o karting é uma delas.
Talvez por isso o número de entusiastas deste desporto esteja em franco crescimento. A
nossa secção de Karting também soma e segue, aproveitando as paisagens e pistas de
locais como Fátima, Leiria e Palmela, para arrecadar mais uns troféus. Imparáveis!

Com o objectivo de definir a equipa que
subia à primeira divisão, terminou, no pas
sado dia 25 de Maio, a fase de apura
mento do Campeonato Distrital de Voleibol
do INATEL – segunda categoria. O último
destes jogos em que participámos, nas
instalações do INATEL – 1º Maio, foi com
o Clube TAP, tendo o resultado sido favo
UiYHODHVWDFROHFWLYLGDGHSRU$VVLP
a classificação final ficou ordenada da se
guinte forma:
&OXEH92'$)21(
&2-23(
&OXEH7e&1,&2'(92/(,
&OXEH%$1&2'(32578*$/
 Clube EDP
&OXEH7$3
Subiram à primeira categoria os dois pri
meiros classificados.

$WRGDDYHORFLGDGHGDSLVWDSDUDRVSRGLXQV

ç Espaço Cultural

ç Viagens
Por este
rio acima…

As fotos e os registos
que a memória retém
das margens do Rio
Douro fazem desta uma
viagem espectacular e
inesquecível. Quem já
teve oportunidade de
fazer o percurso, adorou,
por isso é sempre bom
saber que talvez seja
possível repetir a expe
riência. Esteja atento às
notícias do Clube e vá
pondo a jeito a máquina
fotográfica.

3LQWXUDHP~VLFDGHPmRVGDGDV

Lourdes Carapeto e Cedric Almeida, dois dos artistas que
regularmente têm exposto as suas obras no Espaço Arte,
vieram desta vez apresentar as pinturas de alguns dos seus
alunos, que desenvolveram um excelente trabalho ao longo
do ano na USILA (Universidade Sénior Internacional de Lis
ERD$OJpV 2VWUDEDOKRVWLYHUDPXPLPSDFWRYLVXDOHDUWtVWL
co muito agradável, tendo sido do agrado de todos quantos
visitaram a mostra de pintura.
Para complementar a inauguração desta exposição, os pro
fessores organizaram também um espectáculo muito interes
sante, com um programa de poesia onde as autoras dos
poemas os declamaram de forma magnífica.
No passado dia 16 de Abril, ainda com as obras de pintu
ra expostas, a tuna musical da USILA, constituída por cerca
de 20 elementos, apresentou uma parte do seu reportório a
todos os presentes, numa actuação que agradou e entusias
mou o todo o auditório.

Mostra de artes decorativas

Está patente nas nossas instalações, no Espaço Arte, desde
o dia 2 de Junho, uma mostra dos trabalhos dos alunos da
Escola de Artes Decorativas. Recorrendo aos mais diversos
materiais, as obras expostas primam pela qualidade, pelo
que não deve perder a oportunidade de admirar in loco o
engenho e talento dos nossos colegas.

Colaboradores

Estamos aqui
por si e para si!

Nesta edição do Informa
ção, aproveitamos para
lhe apresentar os nossos
colaboradores mais di
rectos, que aguardam a
sua visita e estão pron
tos para o ajudar a es
clarecer qualquer dúvida
ou assunto que tenha
de resolver. O Paulo, a
Sílvia e a Arminda são a
“cara” da nossa secreta
ria e têm o maior prazer
HP DMXGiOR 3RU LVVR
sempre que precisar,
não hesite, venha até
às nossas instalações ou
telefone.

ç Ver e Ouvir
Fique a par
das novidades
O esforço para termos obras interessan
tes e actuais é uma constante, por isso
apostamos forte no enriquecimento do
nosso espólio em matéria de livros, dis
cos e filmes. Conheça as novidades aca
badinhas de chegar à nossa audioteca e
videoteca. Apostamos que não vai ficar
indiferente!
Áudio
6KLUOH\%DVVH\  2I7KH%HVW
1H\0DWRJURVVR
%UD]LO6DPEDH%RVVDQRYD &ROHFWkQHDV 
%RE0DUOH\
*HRUJH0LFKDHO 7ZHQW\)LYH
9tGHR
&DVLQR5R\DOH
3ULVLRQ%UHDN HSLVyGLRVD
&DPLQKRSDUDDJOyULD
O sentido da vida
)LQDO&XW¥$~OWLPDPHPyULD
%DLVH0RL
Eu, tu e o emplastro
$OHUWD*OREDO
2YRR
World Trade Center
Borat
$5DLQKD
5HVJDWH
$~OWLPDWHPSHVWDGH
The Departed
O Segredo de Brokback Mountain
Mr. Bean
Linhas Cruzadas
O mito
$&LGDGHGRV$QMRV
Palavras mágicas
O perfume
&6,FULPHVRELQYHVWLJDomRTXDUWDVpULH
Dr. House – Série I

Sabia que…
@
…. O nosso site

está em remodelação?

3DWHRGª$O0HLULP

GHGHVFRQWRSDUDRVVyFLRV

Situado no centro da vila de Almeirim, este antigo convento e
casa senhorial do século XVII, organiza regularmente eventos
de divulgação da cultura portuguesa e, especialmente, da tra
dição da boa gastronomia e dos vinhos da região ribatejana.
Os sócios do clube EDP beneficiam agora de um desconto de
SHORTXHRDFRQVHOKDPRVYLYDPHQWHDLQIRUPDUVHVREUH
os próximos eventos que ali terão lugar. Vale bem a pena!

Ficha técnica

Empenhados, cada vez mais, em manter
e estreitar as vias de comunicação com os
nossos associados, resolvemos remodelar
o nosso site, apostando não só em infor
mação actualizada, como conteúdos de
qualidade. Assim sendo, prometemos ser
EUHYHVHHVWDURQOLQHRPDLVUDSLGDPHQWH
possível, para chegar até si com rigor e in
formação de topo. Afinal, você merece!
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