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Associação de Andebol de Braga realiza
assembleia geral na próxima 2.ª feira

Os clubes da Associação de Andebol de Braga foram convocados para
uma assembleia geral, que se realiza na próxima segunda-feira, a partir
das 21 horas. 
O único ponto que está agendado passa pela deliberação sobre o
relatório e contas, referente ao exercício de 2011. O comunicado da
mesa da assembleia esclarece que se à hora indicada não comparecer a
maioria do número legal dos seus membros, a Assembleia reunirá no
mesmo local e, para os mesmos fins pelas vinte e uma horas e trinta
minutos, deliberando, então, validamente, com qualquer número de
sócios presentes.
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Académico assegura 
segundo lugar na fase final
Com a recuperação conseguida nas últimas jornadas, o conjunto 
viseense não só logrou a permanência na 3.ª Divisão 
como ainda garantiu a segunda posição do pódio a uma jornada do final

Silvino Cardoso

� Este sábado disputa-se a
derradeira jornada da fase final
da permanência do Cam peo nato
Nacional da 3.a Divisão de ande -
bol. Falhada que foi a presença na
fase final da subida, o Académico
de Viseu acabou por ter de dis -
putar a da manutenção, entrando
na pri mei ra posição. Contudo,
devido a uma en trada desas tra -
da, os academistas depressa fo -
ram ultrapassados pela Ju ven -
tude Desportiva do Lis, Batalha
Andebol Clube e Académica. No
entan to, depois de João José
passar a contar com to dos os ele -
mentos funda men tais, que leva -
ram a equipa a lutar pela fase da
subida, surgiu a recuperação e
quando falta apenas um jogo pa -
ra terminar a época, o segundo
lugar está garantido. 

No passado sábado, o Batalha
Andebol Clube deslocou-se ao
Pavilhão do Fontelo e o Acadé -
mico vingou-se ao vencer por 10
golos de diferença (34-24), de -
mon stran do ser uma das me -
lho res equipas que disputam a
prova. Como de scem apenas
dois, estes também já foram
“escolhi dos”: o SIR 1.o de Maio e a
Associação 20 Km de Almeirim,

curiosamente, duas equipas que
vão encontrar-se na cidade riba -
tejana. 

A equipa da Ma ri nha Grande
não conseguiu evitar a derrota
caseira frente ao rival e vizinho
Juventude De sportiva do Lis, fe -
chando as portas a eventual per -
manência, ao mes mo tempo que
a turma leiriense assegurou o 1.o

lugar. Já a equipa ribatejana des -
cansou na última jornada e ficou

sem qualquer hipótese de pon -
tuar, ficando desde logo lida a
sentença da despromoção. 

Quem ganhou com os desai -
res do SIR 1.o de Maio e Associa -
ção 20 km de Almeirim, foi a
Associção Desportiva Albica s -
trense. A formação de Castelo
Branco recebeu e conseguiu ba -
ter a Associação Académica de
Coimbra, garantindo desde logo
a manutenção, tal como o con -

junto conimbricense que, diga-
se, ainda pode chegar ao 3.o lugar
se vencer em casa o Aca démico
de Viseu. É que a terceira posi -
ção, nesta altura, pertence ao Ba -
talha Andebol Clube, mas este
clube vai ter de folgar na derra -
deira jornada. Aliás, o jogo em
Coimbra é o único que pode de -
cidir alguma coisa, pois os ou -
tros dois são somente para cum -
prir calendário. l

TREINADOR João José a falar com os atletas numa pausa de um jogo
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ANDEBOL - “FINAL FOUR” DE JUNIORES MASCULINOS

Mangualde recebe
fase final do Next 21

Silvino Cardoso

� A cidade de Mangualde vai vi -
ver, a partir de amanhã e até do -
mingo, um dos momentos mais
altos do ande bol nacional. Trata-
se do Next 21 (final 'four' em
juniores mascu li nos), no qual
vão participar as quatro melho -
res equipas da mo dalidade a ní -
vel nacional. Depois de Resende
- que recebeu o mesmo evento
na época pas sa da -, cabe agora à
capital da região de Azurara vi -
ver a emo ção de bons jogos de
andebol. A organização, a cargo
da Federa ção de Andebol de
Portugal, da Associação de An -
debol de Viseu e da Câmara
Mu nicipal de Man gualde, está
em penhada em que o Next 21
seja um dos melhores até agora
disputados.

E para começar da melhor
ma neira, o sorteio dos jogos fez
questão de que Ben fica e Spor -
ting abrissem a prova, jogo que
vai ter lugar às 19h00, preven -

do-se que a lotação do Pa vilhão
Municipal de Man gual de esgo -
te. Pelas 21h00, cabe a vez aos
duas equipas do norte, FC Porto
e ABC de Braga, lutarem pelo
triunfo.

Vão ser três dias de andebol de
alto nível, possibilitando ao pú -
bli co assistir a jogos emoti vos.

O 'staff' da Federação de An -
de  bol de Portugal, liderado pelo
recém-eleito presidente, Ulisses
Pereira, vai assistir ao desen ro -
lar do Nest 21, ao mesmo tempo
que irá aproveitar para promo -
ver algumas acções na área da
modalidade. l

CALENDÁRIO DE JOGOS

Amanhã
19h00 - SL Benfica vs Sporting CP 
21h00 - FC Porto vs ABC Andebol SAD 

Sábado
15h00 – Sporting CP vs ABC Andebol SAD 
17h00 – SL Benfica vs FC Porto 

Domingo
10h00 – FC Porto vs Sporting CP 
12h00 – ABC Andebol SAD vs SL Benfica 

MANGUALDE receberá as melhores equipas de juniores
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MANGUALDE RECEBE
MELHORES EQUIPAS
JUNIORES DO PAÍS
ANDEBOL                                            P14
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ANdeBoL

Regional de seniores
decorre na Terceira 

a ilha terceira acolhe, 
entre amanhã e domingo, 
o Campeonato regional 
de andebol, no escalão 
etário de seniores mascu-
linos, evento que reúne as 
equipas do GDCP arrifes 
(São miguel), GD Biscoitos 
(terceira), SC angrense (ter-
ceira) e fayal Sport (faial). a
prova tem a organização da 
união das associações de 
andebol dos açores e da 
associação de andebol da 
ilha terceira, contando com 
o apoio da direção regional 
do Desporto.

a primeira ronda, marcada 
para amanhã, comporta os 
prélios arrifes – Biscoitos 
(21:30, eBi Biscoitos) e an-
grense – fayal Sport (20:00, 
tomás de Borba). Para sábado 
está calendarizada a segunda 
jornada com os desafios 
arrifes – fayal Sport (19:00, 
tomás de Borba) e Biscoitos 
– angrense (21:30, tomás de 
Borba). a terceira rodada 
entra em cena domingo com 
os embates Biscoitos – fayal 
Sport (13:30, eBi Biscoitos) 
e arrifes – angrense (15:00, 
pavilhão de angra).  di

REGIONAL de andebol reú-
ne quatro equipas 
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