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DESPORTO NA COMUNIDADE
Automobilismo

O piloto português Filipe Albuquerque nas pistas de Kyalami
Filipe Albuquerque esteve
nas pistas de Kyalami para
participar nas provas a
contar para a Taça do Mundo da prova automobilística A1GP, representando a
equipa de Portugal.
As coisas não correram de
feição ao piloto português,
pois desta feita não veio a
ocupar o seu lugar habitual
no podio.
O vencedor da prova foi
Neel Jani, da Suiça, seguido de Felipe Guimarães do
Brasil. A terceira posição
foi alcançada por Clívio

Piccione do Mónaco.
Filipe Albuquerque quedou-se no quinto lugar, a
17.995 segundos do vencedor, que re-gistou o
tempo 1 hora, 2 minutos e
24,617 segundos.
A equipa de Portugal registou o melhor tempo da
prova, na nona volta com o
tempo de 1m.29,072 segundos, com a velocidade
de 172,3km.
A próxima prova será disputada no Autódromo do
Algarve, em Portugal de 10
a 12 de Abril

Estivemos com Filipe Albuquerque que se sentiu
acarinhado pelos portugueses que no recinto de
Kyalami deram o seu apoio
ao piloto português.
Filipe como é que se iniciou no desporto automóvel?
“Tinha os meu sete anos
quando o meu pai comprou
um “karting” para mim e
para o meu irmão. Fui para
as pistas e tomei o gosto e,
com o andar dos anos vim
a ganhar a necessária confiança para sentir que
poderia fazer disto a minha

profissão”
Este ano a equipa de
Portugal está muito bem
representada, já teve um
primeiro lugar e subiu ao
podio ...
“Tenho dado tudo por tudo
para representar a equipa
de Portugal. O terceiro lugar que a equipa ocupa é a
prova cabal do que afirmo”
E o apoio que tem recebido?
“A começar pela minha
família, principalmente da
minha mãe, tem sido fantástico e depois dos patrocinadores.
Tudo isso é muito positivo,
pois aumenta a minha
força moral e o desejo de
vencer!”
Por aquilo que sabemos ,
o carro de Portugal é precisamente idêntico ao dos
outros países concorrentes

FILIPE ALBUQUERQUE, PILOTO DA EQUIPA DE PORTUGAL, NA GRELHA
DE PARTIDA DAS PISTAS DE KYALAMI
e do factor sorte.”
Será a Fórmula 1, o seu
passo gigante?
“É o sonho de qualquer
piloto de fazer parte do
grande evento que é a
Fórmula 1

Texto de Alfredo Curado
Fotos de Carlos Silva

rentes...

DA ESQUERDA PARA A DIREITA, TONY TEIXEIRA, ADMINISTRADOR EXECUTIVO
DA AIGP, BRUCE HOLMES, CHEFE DE OPERAÇÕES E JAVIER BELENDEZ
DIRECTOR GERAL DOS MEIOS AUDIO-VISUAIS/TV

Torneio de Futebol Sub-8 do Benfica

Sandton conquista troféu
Sporting alcança o segundo lugar
O recinto da União Portuguesa, mais precisamente o
campo de futebol, foi demasiado pequeno para receber
os miúdos e seus familiares,
que participaram no Torneio
de Futebol Sub-8, organizado
pela Casa do Benfica da África do Sul e que contou com a
colaboração da União, que
cedeu as suas instalações.

Estiveram em acção 80 crianças em representação das
seis equipas participantes
. Trata-se de uma iniciativa
positiva, à semaelhança do
que tem acontecido com o
Sporting de Joanesburgo, Luso África e outras colectividades portuguesas, que apostam na juventude.
Participaram as equipas do

Benfica, Robertsham, Sporting, Linhill, Mondeor e Sandton, que acabou por conquistar o troféu, numa finalissima
em que defrontou a representação do Sporting.
Teve de se recorrer à marcação de grandes-penalidades. devido ao empate que
persistia no final do tempo regulamentar.

“Sim nesta competição
todos os carros têm asa
mesmas características e o
mesmo motor, produzido
pela Ferrari. A suspensão,
o chassi de todas as viaturas são precisamente
iguais.”
O que conta é o piloto, a
sua coragem e talento...
“Isso mesmo, estamos
todos em igualdade de circunstâncias, tudo depende
do nosso comportamento

Como jovem conto um dia
fazer parte dessas corridas, tudo vai depender de
mim e de ter um fabricante
que acredite no meu talento e possibilidades.
O meu herói é o Aryton
Sena, gostaria de lhe seguir as pegadas, iguala-lo,
é um sonho impossível de
realizar.
Como herói do automobilismo, existirá para sempre,
sómente um Aryton Sena.”

O PILOTO PORTUGUÊS FILIPE ALBUQUERQUE
ENVOLTO NA BANDEIRA DE PORTUGAL

O futebol já “mexe” no Club Sport Marítimo de Joanesburgo
* O clube subiu à Primeira Divisão e Ricky Agrela é o capitão
O Clube Sport Marítimo
que subiu ao primeiro escalão do futebol de Joanesburgo já iniciou a sua
preparação com vista à nova temporada, tendo programado algumas partidas
amigáveis.
Na semana passada
defrontou a equipa do
Robertsham. Os “verdesrubros” venceram por 5-4.
Os golos da equipa portuguesa foram marcados
por José Agrela, 2; Ricky

Agrela, 1; Leandro,1 e
Nkosi,1.
No passado sábado. sob a
orientação de Donald
Mkhonto, o novo treinador
da equipa, o Marítimo recebeu a turma da União
Portuguesa.
Os maritimistas deixaramse surpreender, pois foram
derrotados por um concludente 3-1.
Apesar do mau tempo que
assolou a região de
Joanesburgo durante o fim

de semana o público acorreu em grande número
para apoiar as duas
equipas que se defrontaram em pre-época.
Conseguimos no final do
encontro ouvir Donald
Mkhonto, um treinador que
apesar da derrota mostrase confiante numa boa
época.
“São coisas que acontecem, hoje fomos surpreendidos. A União foi a melhor
equipa no terreno.

Nós tivemos de jogar desfalcados, pois alguns dos
nossos jogadores titulares,
pelas mais variadas razões, não puderam comparecer. Tive de utilizar
alguns dos nossos “colts”
que não deram o rendimento normal.
Para a próxima já tudo vai
ser diferente para melhor.”
E jogar na primeira divisão?
“Vai aumentar as nossas
responsabilidades.”

A EQUIPA SUB 8 DE SANDTON VENCEDORA DO TORNEIO ORGANIZADO PELA
CASA DO BENFICA DA ÁFRICA DO SUL

A EQUIPA DE FUTEBOL DO CLUB SPORT MARÍTIMO DE JOANESBURGO , QUE ESTE ANO ASCENDEU À
PRIMEIRA LIGA DE JOANESBURGO

Hóquei em patins: Taça “O Século” Euro Golf Association
no Pavilhão António Braz em Pretória Agostinho Isidoro vencedor
O Pavilhão António Braz,
da ACP de Pretória serviu
de palco para a jornada
inaugural da Taça “O Século” na modalidade de
hóquei em patins, tendo-se
verificado os seguintes
resultados:
Infantís:
União Lions, 7-ACPP, 0
APF Dolphins, 10-Sporting, 2
ACPP, 3-APF Ducks, 0
OS MIÚDOS DO SPORTING DE JOANESBURGO QUE ALCANÇARAM A SEGUNDA
POSIÇÃO DA PROVA

Juvenis:
Sportring, 5-União B, 11

União A, 9-ACPP, 1

no Benoni Lake Golf Club

Femininos:
APF, 4-União, 4

A Euro Golfe Association
realizou mais um jogo , que
foi disputado no Benoni Lake Golf Club.

Séniores:
União A, 8-Sporting, 4
ACPP, 19-APF, 3
União B, 14-União C, 6
A Taça “O Século”
prossegue amanhã, terçafeira, pelas 20h05, no recinto da União Portu-guesa, em Joanesburgo, com
a realização da partida de
séniores:
União A-União C

Quadro de resultados:
1.º-Agostinho Isidoro, 105
pontos; 2.º-Alberto Delgado, 104, pontos; 3.º-David
de Freitas, 102; 4.º- João
Jardim, 100 pontos; 5.ºEddie de Sousa com 100
pontos.
A sticada mais longa: Vítor
de Freitas.

Mais perto do buraco:
Pedro Tavares e João Jardim
A Euro Golf Association
agradece à família De
Freitas, por ter patrocinado
os troféus e a refeição durante esta partida.
O próximo jogo da Euro
Golf Association disputa-se
amanhã, terça-feira no Pollack Park.
Para mais informações
podem contactar José Carvalho.Cell 082 462 7597.

