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TORNEIO DE FUTEBOL-7 EM SÃO VICENTE
Selecções de oito bairros do Mindelo vão medir a força e a técnica num torneio de Fut-7,
organizado pela Academia Carlos Alhinho e enquadrado no programa municipal de
combate à Sida. A prova, que decorre entre 30 de Maio e 18 de Junho, será disputada
pelas representações das zonas de Calhau, S. Pedro, Salamansa, Madeiralzim, Fonte
Filipe, Bela Vista, Ribeira Bote e Monte Sossego, sub-divididas em dois grupos de
quatro equipas.

Gira-bairros
Por detrás desta iniciativa da Academia
pesa o objectivo da confraternização entre
desportistas das diversas localidades, mas
também a oportunidade para a edilidade
mindelense alastrar informações sobre o
combate ao vírus da Sida. “Quero também
proporcionar aos futebolistas o contacto com uma relva sintética de alta qualidade, sobretudo àqueles que residem nas
localidades mais periféricas”, acrescenta
o treinador Carlos Alhinho, que antevê um
torneio competitivo pois, como explica,
nada impede os jogadores federados de representarem as suas zonas, ainda mais agora que terminou o campeonato regional de
futebol.
Aliás, a Academia tem também na agenda a realização do primeiro campeonato de
futebol-7, direccionado para os clubes federados. Os pormenores do projecto serão

discutidos na próxima semana entre a Academia e a Associação de Futebol de S. Vicente, mas Alhinho não tem dúvidas das
vantagens que esta competição irá trazer
para os atletas e os próprios clubes. “Temos uma fase competitiva que dura entre quatro a cinco meses. Termina o campeonato regional e os jogadores passam
quase sete meses de férias. É um tempo
longo e contraproducente, pois os jogadores perdem em todos os aspectos”, comenta Alhinho, para quem é salutar para o
futebol mindelense que os jogadores permaneçam em actividade física por mais
tempo. Além do mais, acrescenta que o futebol-7 exige mais rapidez de execução aos
futebolistas por ser jogado num espaço curto e com recurso à tabelinha.
Segundo Alhinho, existe a forte probabilidade de S. Vicente receber a selecção

da confederação de futebol-7 do estado
brasileiro de S. Paulo, por altura do 5 de
Julho. Caso esta ideia venha a vingar, o
team brasileiro poderá defrontar a selecção de S. Vicente ou, mesmo, competir num torneio inter-ilhas.
“O futebol-7 está a granjear adeptos em S. Vicente. Desde que inaugurámos este espaço, já passaram por cá
mais de sessenta equipas masculinas e femininas. Podemos organizar várias provas ao longo do ano e imprimir um outro calendário competitivo nesta ilha”,
opina Carlos Alhinho, cuja Academia tem
ainda no seu plano de actividades a realização de um curso para treinadores de guarda-redes — direccionado para todos os clubes federados de futebol — e a iniciativa
Férias Desportivas, entre Julho e Setembro,
destinadas aos estudantes.
KzB
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Goleadas para todos os gostos
As equipas do Derby, do Sporting da
Praia e do Onze Unidos impuseram pesadas goleadas aos respectivos adversários, na segunda jornada do campeonato
nacional de futebol. Numa demonstração
de força, os derbianos marcaram uma dezena de golos à Académica do Porto Novo;
os “Leões” da capital “ofereceram” meia
dúzia ao Morabeza e os maienses “presentearam” o Desportivo de Estância
de Baixo com meia dezena deles.
Num fim-de-semana em que se
marcou uma média de oito tentos por
partida na “poule B”, o Derby foi a
equipa que deu a maior contribuição
para esse festival de golos. A jogar em casa, os azuis-e-brancos de São Vicente destroçaram a Académica do Porto
Novo com 10 bolas contra uma.
Com cinco tentos concretizados
na primeira parte e outros tantos
na segunda metade, a campeã
mindelense deixou a equipa de

Rildo Tavares de “rastos” já na segunda
jornada do campeonato nacional de futebol.
O Sporting da Praia, que se estreou
na prova, foi à ilha Brava com toda a sua
“artilharia pesada” e fez seis disparos certeiros à baliza do Morabeza. Um bom início de competições para um dos principais
candidatos ao título nacional frente a uma
equipa que, em casa, não pôde marcar
mais do que um golo ao adversário.
No Maio, o Onze Unidos obrigou o
“guardião” do Desportivo da Estância
de Baixo a ir buscar a bola cinco vezes
no fundo das redes. A equipa da ilha da
Boa Vista só teve “engenho” para marcar um golo.
Com esses resultados, o Derby passou à liderança isolada da “poule B” com
seis pontos em dois jogos; o Sporting e o
Onze Unidos ocupam o segundo posto
com três pontos em uma partida; seguidos pela Académica do Porto Novo com
uma vitória e uma derrota. As equipas do

Morabeza e do Desportivo ainda não conseguiram nenhum ponto.
Na outra “poule”, o Sal-Rei venceu o
Flor Jovem da Calheta por 3-1 e assumiu o comando do grupo com seis pontos. O Paulense, que não foi além de um
empate a dois com a Académica do Fogo,
ocupa o segundo lugar. A Académica do
Sal e o Desportivo da Ribeira Brava também empataram a uma bola na ilha do
Sal e somam um ponto cada na tabela
classificativa.
Próximos jogos
Amanhã, o Derby recebe o Onze Unidos; o Desportivo defronta o Morabeza
na Boa Vista e a Académica do Porto
Novo bate-se com o Sporting no Estádio
Amílcar Cabral. Na “poule A”, o Paulense enfrenta a Académica do Sal; o Ribeira Brava recebe o líder Sal-Rei e o Flor
Jovem vai a São Filipe encarar a Académica local.
João Almeida Medina
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MARATONA DEL CUSTOZA
Contra as suas próprias previsões, Sónia Lopes conquistou o segundo lugar da
Maratona del Custoza ao bater Paula Sanna, a actual campeã italiana dos cem
quilómetros e vice-campeã do mundo da modalidade. Realizada este mês na Itália,
a prova reuniu 631 corredoras internacionais, que enfrentaram vários obstáculos
naturais ao longo do percurso. “Sinceramente, não estava à espera de conseguir este
resultado. Foi uma competição difícil, com muitas subidas. Enfrentei muitas dificuldades até
aos vinte e cinco quilómetros, mas depois consegui restabelecer-me fisicamente e prosseguir”,
comenta a atleta cabo-verdiana, que cruzou a meta um minuto atrás da inglesa Sally
Goldsmith, vencedora da corrida, com o tempo de três horas.

SÓNIA

bate vice-campeã mundial
De regresso à Itália, após curtas férias
em Cabo Verde, na companhia do seu treinador, Sónia Lopes suplantou a atleta Paula Sanna, actual campeã italiana dos cem
quilómetros e vice-campeã do mundo, que
ficou classificada na terceira posição. Nesta
maratona participaram 600 atletas.
“A minha esperança, após os meus recentes resultados, era que fosse escolhida para representar Cabo Verde no mundial de atletismo. Mas, infelizmente, não
foi desta. Contudo, continuo esperança-

da pois é uma meta que tenciono alcançar, com o meu mérito”, diz a atleta, que
participou, em Abril, numa prova de dez
quilómetros, tendo batido duas polacas consideradas favoritas pela imprensa.
Revelando alguma polivalência, a fundista Sónia Lopes ainda disputou, nos dias
13 e 14 de Maio, uma corrida dos 800 metros e outra dos 400 metros — esta última
enquadrada no campeonato italiano de atletismo —, classificando-se na quinta e na terKzB
ceira posição, respectivamente.

VOLEIBOL

Campeões no Fogo e em Santo Antão
Os seniores masculinos da Académica de
São Filipe e do Sporting do Porto Novo sagraram-se, nesse fim-de-semana, campeões
nas respectivas regiões desportivas. Ambas
as equipas fizeram campeonatos irrepreensíveis, vencendo todas as partidas disputadas.
A Académica de São Filipe sagrou-se campeã do Fogo quando ainda falta uma jornada
para disputar naquela regional, realizada a três
voltas. A última “vítima” da Micá foi a equipa
do Spartak, que “encaixou” três sets a zero.
Os “Estudantes” de São Filipe apuraram-se,
assim, para o campeonato nacional de voleibol, que está calendarizado para a última semana do mês de Julho.
Os seniores masculinos do Sporting do
Porto Novo apuraram-se também para o nacional da modalidade, depois de vencerem o
regional de Santo Antão no último fim-de-semana. Os “Leões” derrotaram o Paulense por
três sets a zero na terceira partida dos Playoffs e sagraram-se campeões regionais da ilha das montanhas
pela primeira vez na sua curta história.

res, conseguiu impor-se tanto no Paul como
na Ribeira Grande. Venceu todas as partidas
na fase regular e nos playoffs não deu qualquer chance ao Paulense, anterior campeão
daquela ilha.
“Os Simples” festejam
As moças de “Os Simples” festejaram
também a vitória no campeonato sénior feminino na ilha do Fogo, após derrotarem o
Bila Baxu por 3 sets a zero na penúltima jornada. Aquela equipa terminou invicta a prova
e já se posiciona como uma das principais
candidatas ao título nacional de voleibol feminino.
Em Santo Antão, as representantes do
Paulense e do Rosariense apuraram-se para
os playoffs do campeonato regional sénior
feminino. As duas equipas vão disputar o
Sporting campeão regional em Santo Antão
melhor de cinco encontros. Os jogos acontecerão no Paul, já que o Paulense ficou em
primeiro lugar na fase regular da prova.
A equipa de Júlio Leite fez por merecer o título já que,
aliando desenvoltura juvenil à experiência de alguns jogadoJoão Almeida Medina
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CABO VERDE X ÁFRICA DO SUL TRAZ BBC À PRAIA

A imprensa estrangeira está de olho neles

O jogo de todas as atenções
O jogo de Cabo Verde contra a África do Sul, agendado para o próximo dia 4 de Junho, está
a despertar o interesse da imprensa especializada internacional. Ao que LANCE apurou, além
de vários jornalistas desportivos sul-africanos, vai estar também na Várzea uma equipa da
Fifa.com e outra da BBC de Londres, para reportar o embate.

POR: HERMÍNIO SILVES
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derá cair para o quarto lugar se, por ven-

Verde participa em provas oficiais, que

zea, onde se vai desenrolar um dos jo-

ca do Sul.

tura (e é o mais provável), a RD Congo

um jogo da selecção nacional desperta

gos de destaque entre todos os desafi-

Para já, ao combinado crioulo inte-

vencer em casa o Burkina Faso e o

tanto interesse nos media especializa-

os de apuramento ao Mundial da Ale-

ressa sobretudo a vitória. Não só para

Gana derrotar no seu reduto o Uganda.

dos internacionais. E a explicação é

manha.

a

ultrapassar os Bafana Bafana no co-

Portanto, se os jogos anteriores já

simples: o combinado crioulo está a fa-

Fifaworldcup.com anunciou já o envio

mando da classificação — e conseguir

eram importantes, este, contra uma das

zer uma excelente campanha nos jogos

de um repórter a Praia para a cobertu-

uma posição mais privilegiada rumo ao

potências do futebol africano, afigura-

de apuramento ao Mundial e CAN 2006,

ra (on-line) desta partida. Igualmente,

Mundial e CAN 2006 — como também

se como crucial para o prestígio e con-

estando a dois pontos do líder, África

sabe LANCE que a BBC de Londres,

para evitar a embalagem do Gana e da

tinuidade da selecção de todos nós nes-

Sul. E, se vencer os Bafana Bafana, no

uma das mais prestigiadas cadeias de

República Democrática do Congo, que

ta corrida ao ouro, o Mundial da Alema-

próximo sábado, 4, passa a liderar iso-

informação do planeta, vai mandar uma

lhe estão no encalço, com um ponto a

nha e a Copa de África das Nações.

lado o grupo 2 da zona africana, o que

equipa de repórteres para assistir à par-

menos. Quer isto dizer que, caso Cabo

Por isso é de se esperar uma enchente

será considerado o maior feito jamais

tida. Da mesma forma, os jornalistas

Verde perca com a África do Sul, não

dos cabo-verdianos que, nas bancadas,

realizado por Cabo Verde.

sul-africanos deverão “encher” o relva-

só perderá a hipótese de alcançar a li-

poderão funcionar como 12º jogador a

do da Várzea para constatar, ao vivo,

derança do grupo 2, como também po-

favor de Cabo Verde.
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