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A Federação de Andebol de Portugal e o Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto
celebraram protocolo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2013

Meio: Basto Online

URL: http://www.jornalobasto.com/a.php?new=1507_02/2013/a%20federaooo%20de%20andebol%20de/

/

 
Celorico de Basto
 
 | 14-02-2013
 
 Na imagem, jovens praticantes de andebol
 
 No dia 30 de janeiro houve a celebração de um protocolo, na EB 2,3/S de Celorico de Basto, que
prevê apoios para a prática do andebol com incidência no projeto "Inovar para vencer - A escola e
família como meta".
 
 O presente protocolo permitirá tornar o clube de andebol existente, "o BECA - Bastinhos" - Escola
Clube de Andebol, num clube federado na Associação de Andebol de Braga, presidida por Manuel
Moreira,  que representará o concelho na modalidade a nível distrital.
 
 Com este protocolo para além de tornar o clube federado e incidir no projeto "Inovar para vencer - A
escola e família como meta" estará acoplada a componente da formação voltada para os professores
de todos os níveis de ensino a cargo do Centro de Formação de Basto.
 
Por: Redacção
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> redacção

A duas jornadas do final da fase
regular do Andebol 1, são pou-
cas as indefinições no que res-
peita ao futuro próximo das
equipas envolvidas na prova. No
que respeita à distribuição pelos
grupos, são certas as presenças
de FC Porto, Benfica e Sporting
no grupo A — da luta pelo título
nacional na segunda fase - com
Águas Santas e ABC/UMinho
praticamente na mesma situa-

ção.
Já as formações do Madeira

SAD e Sp. Horta vão lutar até ao
final por integrarem o grupo,
mas atente-se que ainda pode
dar-se matematicamente o caso
– a acontecer um conjunto de re-
sultados pouco prováveis nas úl-
timas rondas – que Águas San-
tas, ABC/UMinho, Madeira
SAD e Sp. Horta terminem a
primeira fase, todos, com 47
pontos.

Da jornada agendada para este

fim-de-semana, destaque, por is-
so, para as partidas do Funchal,
onde o Madeira recebe os mi-
nhotos do AC Fafe, e para o Dra-
gão Caixa, onde o FC Porto re-
cebe o Sp. Horta. 

Em Braga, no pavilhão Flávio
Sá Leite, o ABC/UMinho pode,
em caso de uma vitória frente ao
CDE Camões, garantir de ime-
diato o objectivo da entrada de-
sejada no grupo A.

A ronda integra ainda os jogos
Águas Santas-Avanca e Benfica-

-Xico Andebol, onde a equipa
vimaranense tem teste difícil na
capital para amealhar pontos
úteis para a segunda fase. 

Nomeações para a 21.ª jornada
- Jogos e árbitros para a 21.ª e

penúltima jornada da fase regu-
lar do Andebol 1, que se realiza
amanhã:

17h00: ABC/UMinho-Camões
– Nuno Francisco/Fernando Ro-
drigues (Viana Castelo);

18h00: Águas Santas- Avanca

– Nuno Marques/João Correia
(Aveiro);

18h00: Benfica-Xico Andebol
– Nuno Santos/Nuno Gonçalo
(Lisboa);

18h00: FC Porto-Sp. Horta
– Bruno Rodrigues/Carlos Ca-
pela (Aveiro);

18h00: Belenenses-Sporting
– Alberto Alves/Jorge Fernandes
(Braga);

19h00: Madeira SAD -AC Fafe
- Flávio Rodrigues/João Malha-
do (Leiria).

ABC ainda sonha com o 4.º lugar
Faltam duas jornadas para o fim da fase regular do campeonato nacional de andebol e, este fim-de-semana, joga-se
uma cartada decisiva quanto às equipas que vão lutar pelo título. ABC só tem que confirmar o ‘carimbo’ no grupo A.

ANDEBOL

> ABC recebe, amanhã, o Camões e em caso de vitória confirma o objectivo de ficar no grupo A.

I DIVISÃOPENÚLTIMA JORNADA DA FASE REGULAR

> redacção

Amanhã, a partir das 17 horas,
joga-se no pavilhão Flávio Sá
Leite o penúltimo jogo da fase
regular do nacional de andebol.
O ABC/UMinho procura al-
cançar o 4.º lugar da tabela clas-
sificativa nesta fase, e para isso
precisa de ganhar os dois últi-
mos jogos e esperar que o Águas
Santas não ganhe um jogo. 

Depois da derrota amarga na
Madeira na ronda anterior, o
ABC/UMinho recebe o Camões
com desejo de vingança, mas
sabe que vai enfrentar um adver-
sário moralizado, que conseguiu
na passada semana amealhar o
primeiro empate da época e vem
motivado para este jogo no
pavilhão Flávio Sá Leite. Apesar
disso os jogadores do ABC en-

caram este jogo com ambição e
procuram desta forma ultrapas-
sar o Camões neste que é o últi-
mo jogo em casa da fase regular,
tal como refere Sérgio Caniço. 

“A equipa sabe que não pode
menosprezar o adversário, mas
também sabe que temos que
ganhar. O Camões conseguiu
um bom resultado e estão moti-
vados para causarem uma sur-
presa no Flávio Sá Leite”, disse,
ontem, o atleta na antevisão.

Este jogo tem como particula-
ridade de ser à porta aberta, co-
mo tal, o atleta Sérgio Caniço
pede o apoio aos adeptos: “apa-
reçam neste jogo para apoiarem
o ABC/UMinho. A equipa vai
dar dentro de campo a melhor
resposta e desta forma justificar
a presença e o apoio que dese-
jamos ter dos nossos adeptos”.

ENTRADA LIVRE PARA O ABC-CAMÕES

“Sabemos que
temos de ganhar”

DR

Sérgio Caniço pede o apoio dos adeptos para o jogo de amanhã
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ABC ainda sonha
com o quarto lugar
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HOJE
Futsal
Taça AFC de juvenis: Miro 
B-Miro A, às 20h00.

AMANHÃ
Andebol
Nacional da 3.ª Divisão: Acadé-
mica-Associação 20 km Almeirim,
às 18h00.
Nacional de Juvenis Femini-
nos: Académica-Batalha, às
16h00.

Atletismo
Campeonato de Portugal de
Pista Coberta: a partir das
14h00, em Pombal.

Basquetebol
Liga Portuguesa: Académica-
Algés e Sampaense-Ovarense, às
15h00.
Liga Feminina: Olivais-Vagos, às
18h30.
Proliga: Casino Ginásio-Terceira
Basket, às 16h00.
CNB2 (2.ª Divisão): Abrantes-
Lousanense, às 17h00, ACER Ton-
dela-Buarcos, às 20h15, CAD
Coimbra-Sp. Marinhense, às
21h00.
Campeonato Nacional sub-18
masculinos: Guifões-Ginásio, às
18h00.
Nacional da 2.ª Divisão femi-
nina: Lousanense-Sangalhos, às
20h15.

Futebol
II Liga: Naval-Tondela, às 17h00.

Nacional da 1.ª Divisão de ju-
niores (2.ª fase): Académica-P.
Ferreira e U. Coimbra-Real Mas-
samá, às 15h00.
Nacional da 2.ª Divisão de ju-
niores (2.ª fase): Naval-Ac. Vi-
seu, Vigor-São Romão e Touri-
zense-Leiria Marrazes, às 15h00.
Distrital de Juniores 
(Série A): Condeixa-Brasfemes,
Lousanense-Nogueirense, 
Góis-Poiares, Penelense-Miran-
dense, Tabuense-Gândaras 
e Oliv. Hospital-Arganil, 
às 15h00.
Distrital de Juniores 
(Série B): Ribeirense-Esperança,
Eirense-Ançã, Maiorca-Águias,
Marialvas-Casaense e Acadé-
mica/SF-Gândara, às 15h00.
Distrital de Juvenis (Série B):
Pedrulhense-U. Coimbra, às
17h00.

Distrital de Infantis (Série A):
Nogueirense-Poiares, Tabuense-
Lousanense A, Pampilhosense-
União FC, às 10h00, Góis-Ol. Hos-
pital, Coja-Arganil, às 11h00, e Gân-
daras A-Tourizense, às 11h30.
Distrital de Infantis (Série B):
Académica/OAF A-
Académica/SF A, Gândaras B-
Cernache A, Lousanense B-Pene-
lense, às 10h00, Condeixa A-Assa-
farge, às 11h30, e Almalaguês-Vi-
gor A, às 15h00.
Distrital de Infantis (Série C):
Vigor B-Brasfemes, Condeixa B-
Cernache B, Esperança B-Souse-
las, Casaense-Académica/OAF B
e Pedrulhense A-U. Coimbra, às
10h00, Lousanense C-Eirense B,
às 15h00. 
Distrital de infantis (Série D):
Marialvas-Naval A, Sourense B-To-
cha A e Pedrulhense B-Adémia, às
10h00, Carapinheirense-Sanjoa-
nense A, Arzila-Pereira e Ançã-
Académica/OAF C, às 11h00. 
Distrital de infantis (Série E):
Cova-Gala-Vateca, Gândara-Ereira,
Ala-Arriba-Casaense B, Naval B-
Águias, às 10h00, Praia Leirosa-
Formoselha e Tocha B-Montemo-
rense, às 11h00.
Distrital de benjamins 
(Série A): Tourizense-Coja, Arga-
nil-Lousanense A, às 11h00, Aca-
démica/OAF A-Académica/SF A,
Pampilhosense-União FC, Noguei-
rense-Poiares e Tabuense-Gânda-
ras A, às 11h30.
Distrital de benjamins
(Série B): U. Coimbra-Condeixa
A, às 11h00, Lousanense B-Pene-
lense, Cernache A-Almalaguês, Vi-
nha Rainha-Gândaras B e Vigor A-
Académica/OAF B, às 11h30.
Distrital de benjamins 
(Série C): Cernache B-Casaense
A, às 10h00, Formoselha-Pereira
A, Ribeirense-Académica/OAF C,
às 11h00, Esperança-Condeixa B e
Pedrulhense A-Vigor B às 11h30. 
Distrital de benjamins
(Série D): Pedrulhense B-Souse-
las, às 10h00, Brasfemes-Marial-
vas A, às 11h00, Adémia-Naval A,
Casaense B-Ançã, às 11h30, e San-
joanense-Eirense, às 16h00.
Distrital de benjamins 
(Série E): Febres-Águias, às
11h00, Gândara-Tocha, Cova-Gala-
Ereira, Ala-Arriba-Vateca, Marial-
vas B-Praia Leirosa e Naval B-
Montemorense, às 11h30.
Festa do Futebol - petizes (Es-
cola OffSide): Caspae-Cordinhã,
Pampilhosa-OffSide, às 15h00,
Caspae-Pampilhosa, Cordinhã-
OffSide, às 15h40, Casaense A-

Lousanense, Casaense B-Acadé-
mica/OAF, às 16h20, Casaense A-
Académica/OAF e Casaense B-
Lousanense, às 17h00 (Campo da
Moita Santa).
Festa do Futebol - traquinas
(Escola OffSide): Vateca A-Aca-
démica/OAF A, Cordinhã-OffSide
A, às 15h00, Vateca A-OffSide A,
Académica/OAF A-Cordinhã, às
15h40, Vateca B-Caspae, Lousa-
nense-Pampilhosa, às 16h20, Va-
teca B-Lousanense, Caspae-Pampi-
lhosa, às 17h00, Casaense-OffSide
B, Académica/OAF B-Ribeirense, às
17h40, Casaense-Académica/OAF
B e Ribeirense-OffSide B, às 18h20.

Futsal
Nacional da 1.ª Divisão: Fabril
Barreiro-Académica, às 16h00.
Nacional da 2.ª Divisão: S.
João-Póvoa Futsal, às 18h30.
Divisão de Honra masculina:
U. Alhadense-Domus Nostra, No-
gueira do Cravo-Quiaios, Granja
Ulmeiro-Serpinense, às 18h00,
Paionense-Casal, Miro-Lagonense,
Vilaverdense-Sport, às 19h00, e
Prodema-Vila Verde, às 20h00.
Divisão de Honra feminina
(Apuramento campeão): Almas-
Ourentã e Tocha-Serpinense, às
18h00. 
Divisão de Honra feminina
(Taça de Encerramento):
Sport-Santa Clara, às 15h00, e Ri-
beirense-Casal, às 16h00.
Distrital de Iniciados: Norte e
Soure-S. João, às 11h00, Miro-
Chelo, S. Martinho Cortiça-CP Mi-
randa do Corvo, Domus Nostra-
Vila Verde e Pampilhosense-Vila-
verdense, às 16h00.
Distrital de Infantis: CP Mi-
randa Corvo-Figueiró, às 10h00,
Vilaverdense-Norte e Soure, Miro-
Domus Nostra, U. Coimbra-Granja
Ulmeiro e Vila Verde-Fundação
ADFP, às 11h00.
Distrital de Benjamins: Funda-
ção ADFP-Miro A, S. Martinho
Cortiça-Miro B, S. João-Vila Verde,
às 11h00, CP Miranda do Corvo-
Granja Ulmeiro e João Veloso-U.
Coimbra, às 12h00.

Hóquei em Patins
Nacional da 2.ª Divisão: Acadé-
mica-Alcobacense, às 18h00.
Encontros de Escolares: Ana-
dia-Arazede, às 16h00.

Râguebi
Nacional de sub-21: Académica-
Belenenses, às 15h30.
Taça de Portugal de sub-18:
RC Lousã-Agrária, às 15h30. 

Ténis de Mesa
Campeonato ATM Coimbra de
seniores masculinos: EP Coim-
bra-Ega B, às 10h00, CE Olivais-
Povoense, Alhadense-Juventude
Acemista, às 15h00, e Alhadense-
AATMRC, às 17h00.
Campeonato ATM Coimbra 
de juniores masculinos: ACM
Coimbra-Ega e CE Olivais-Po-
voense, às 15h00.
Campeonato ATM Coimbra de
cadetes masculinos: Juventude
Acemista-Ega, às 15h00, e ACM-
Ega, às 17h00.

Voleibol
Nacional da 2.ª divisão 
de seniores masculinos
(fase dos últimos): CV Lisboa-
Académica, às 17h00.

DOMINGO
Andebol
Nacional de Iniciados masculi-
nos: Académica-F. Roupinho, às
16h00.
Nacional de Iniciados 
femininos: 3 AAA-Académica, 
às 17h00.
Nacional de Juvenis masculi-
nos: Feirense-CAIC, às 18h00.

Basquetebol
CNB1 (1.ª divisão): Póvoa-Sport,
às 16h45, e Salesianos-Olivais, às
18h00.
Taça Nacional sub-20 masculi-
nos: Sp. Braga-CAD Coimbra, às
18h30.
Taça Nacional sub-18 masculi-
nos: Barcelos-Académica, às
16h30.
Torneio Nacional sub-14 mas-
culinos: Olivais-BC Cantanhede,
às 16h30.
Nacional da 2.ª divisão femi-
nina: CAD Coimbra-Póvoa, às
14h30.
Nacional de sub-19 femininos:
Valongo-Olivais, às 16h30.
Torneio do Futuro 12-14 
masculinos: CIM-Ginásio B, 
às 9h15.
Torneio Inter-Associações de
sub-14 masculinos (Série B):
Ginásio A-Ovarense, às 11h15.
Torneio Inter-Associações de
sub-14 masculinos (Série C):
Sangalhos-Academia de Basque-
tebol, às 11h15.
Torneio Inter-Associações de
sub-14 femininos (Série B):
Olivais-Gafanha, às 11h15.
Torneio Inter-Associações de
sub-14 femininos (Série C):
CBSTCD-Académica, às 15h00.

Futebol
Liga Zon Sagres: Benfica-Aca-
démica, às 20h15. 
Nacional da 2.ª Divisão: Touri-
zense-Espinho, Nogueirense-S.
João de Ver, Pampilhosa-Ac. Viseu
e BC Branco-Tocha, às 15h00.
Nacional da 3.ª Divisão: Torres
Novas-Oliv. Hospital, Sourense-Al-
cobaça e Penelense-Sp. Pombal,
às 15h00.
Nacional de Juvenis (apura-
mento campeão): Beira-Mar-
Académica, às 11h00.
Nacional de Juvenis (fase ma-
nutenção): Lousanense-U. Leiria,
às 11h00.
Nacional de Iniciados (fase
manutenção): Estação-Acadé-
mica e Tourizense-Desp. Castelo
Branco, às 11h00.
Campeonato de Promoção de
Futebol Feminino: Seia.-Cadima
e Murtoense-Esperança, às 15h00.
Divisão de Honra: Vinha Rainha-
Marialvas, Lagares Beira-Acadé-
mica/SF, Eirense-Carapinheirense,
Touring-Febres, Moinhos-Pampi-
lhosense, Arganil-Vigor e União
FC-Ançã, às 15h00.
1.ª Divisão Distrital: Esperança-
Gândaras, Águias-S. Mamede,
Condeixa-Lamas, Góis-Mocidade,
SP Alva-Poiares, Gândara-Ribei-
rense, Sepins-Brasfemes e Lousa-
nense-S. Silvestre, às 15h00.
Distrital de Juvenis (Série A):
Tourizense-Académica/SF A, às
9h00, Arganil-Nogueirense, Miran-
dense-Poiares, Tabuense-S. Ma-
mede e Souselas-Gândaras, 
às 11h00.
Distrital de Juvenis 
(Série B): Eirense-Vigor, 
Académica/SF B-Naval A, 
Cernache-Esperança, às 9h00,
Brasfemes-Condeixa e 
Almalaguês-Académica/OAF, 
às 11h00.
Distrital de Juvenis 
(Série C): Naval B-Gândara, 
Tocha-Ereira, Ançã-Vateca e
Águias-Marialvas, às 11h00.
Distrital de Iniciados 
(Série A): Académica/OAF A-
Lousanense A, Académica/SF A-
Nogueirense, Gândaras-Tabuense,
Góis.Coja, União FC-Mirandense,
Poiares-Arganil, às 11h00, U. Coim-
bra A-Oliv. Hospital, às 15h00.
Distrital de Iniciados 
(Série B): Lousanense B-Pene-
lense, às 9h00, Eirense-Condeixa,
Naval A-Casaense, U. Coimbra B-
Sourense, Cernache-Esperança,
Vinha da Rainha-Académica/
SF B e Vigor-Brasfemes, 
às 11h00.

Distrital de Iniciados (Série C):
Académica/OAF B-Sepins, às
9h00, Montemorense-Ereira,
Cova-Gala-Touring, Marialvas-Ca-
rapinheirense e Adémia-Naval B,
às 11h00.

Futsal
Distrital de Juniores (Apura-
mento do campeão): CP Mi-
randa do Corvo-Académica e Er-
vedalense-S. João, às 11h00.
Distrital de Juniores (Taça de
Encerramento): Sport-Miro e
Santa Clara-Nogueira do Cravo, 
às 11h00. 
Distrital de Juvenis: Montemo-
rense-Espariz, Norte e Soure-Vila-
verdense, Granja Ulmeiro-S. João,
Vila Verde-Académica, às 11h00,
Serpinense-Domus Nostra, às
12h00, e Miro A-Miro B, às 15h30.
Distrital de Infantis: Miro-Nor-
ton Matos, às 17h00.
Futsal Play Kids (Benjamins):
Academia Condeixa-Benfica Mea-
lhada, às 15h00, Serpinense-Colé-
gio Rainha Santa, às 15h35, Col.
Rainha Santa-Academia, às 16h10,
Benfica Mealhada-Serpinense, às
16h45, Academia-Serpinense, às
17h20, e Col. Rainha Santa-Ben-
fica Mealhada, às 17h50 (Pavilhão
Municipal de Condeixa).

Hóquei em Patins
Encontros de Benja-
mins: Ol. Hospital-Ana-
dia, às 12h00,
Oliveirense-
Académica e
HC Mealhada-
Cenap, às
15h00.
Encontros de
Escolares:
Académica A-
HA Cambra, às
10h00, Acadé-
mica B-Sanjoanense, às 11h00,
HC Viseu-Oliv. Hospital, às 16h00
e Cenap A-HC Mealhada, às
17h00.

Râguebi
Nacional da 1.ª Divisão femi-
nino: Técnico-Agrária, às 15h00.
Nacional de sub-16 (Apurados
– Grupo A): Agronomia-Acadé-
mica, às 13h30.
Nacional de sub-18 (Não apu-
rados – Grupo A): St. Julians-
Académica, às 14h00.

Voleibol
Nacional da 2.ª divisão de se-
niores femininos: Académica-
Juventude Pacense, às 17h00.

Cartaz
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APOSTA O apoio às popula-
ções não se esgota nas áreas
sociais e, dessa forma, a Casa
do Povo da Vacariça iniciou um
projecto desportivo na disci-
plina de Andebol que, agora,
começa a dar frutos.

Em apenas cinco anos de
existência a secção desportiva
chegou aos 100 praticantes,
distribuídos pelos escalões de
minis, bambis, infantis, inicia-
dos e juvenis, e esta época viu
um dos seus elementos sair
para ingressar no Sport Lisboa
e Benfica.

«Desde 2008 iniciamos a
aposta na vertente desportiva,
aproveitando, assim, o facto de
os jovens já jogarem andebol
no nosso pavilhão, apenas não
utilizavam o nosso nome»,

conta Patrícia Peralta. O traba-
lho efectuado pelos corpos téc-
nicos «revelou-se de quali-
dade» e o ano passado houve
equipas que se apuraram «para
o regional e o nacional», situa-
ção que identificou um pro-
blema: «o pavilhão não tinha
medidas oficiais para essas
competições, nem piso ade-
quado». A solução passou, en-
tão, por «competir nos pavi-
lhões cedidos pelo município
da Mealhada», embora a am-
bição da coordenadora do pro-
jecto e da direcção da Casa do
Povo seja «requalificar o piso,
alargar o pavilhão e moderni-
zar os balneários», aliás, pro-
jecto esse que está concluído e
pronto a dar entrada na Câ-
mara. R. B.

Andebol é modalidade
eleita na parte desportiva
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Torneio de andebol jovem
juntou 650 atletas

Um pormenor de um dos muitos jogos disputados

O Colégio de Gaia, no 
escalão de minis, o Aca-
démico de Espinho A, em 
infantis, o Maia Stars, em 
iniciadas, e o Alpendora-
da, em juvenis, foram as 
equipas vencedoras do 
10.º Torneio de Carnaval 
de andebol feminino Prof. 
Manuel Ribeiro, organiza-
do pela Câmara Munici-
pal de Esposende, Cen-
tro Social Juventude de 
Mar e Associação de An-
debol de Braga.

O evento decorreu entre 
os dias 8 e 11 de feverei-
ro, nos pavilhões despor-
tivos de Fão e de Mar e 
das escolas Secundá-
ria Henrique Medi-
na e EB 2,3 An-
tónio Correia de 
Oliveira, com a 
participação de 
26 equipas nos 
escalões de minis 
(9-10 anos), infantis 
(11-12 anos), iniciados (13-
-14 anos) e juvenis (15-16 

anos), num total de cerca 
de 650 atletas.

O torneio foi disputado 
pelos clubes Centro 

Social da Juven-
tude de Mar, 

Académico 
de Espinho, 
Maia Stars 
– Maia, Co-

légio de Gaia 
– Gaia, FC In-

festa – Porto, Al-
meida Garrett – Porto, 
Alpendorada – Marco de 

DR

Torneio de 
homenagem ao bracarense Manuel Ribeiro contou com a presença de 26 

equipas

ESPOSENDE: HOMENAGEM A MANUEL RIBEIRO

Canavezes e DIDAXIS – 
Riba d’Ave.

Paralelamente à com-
ponente competitiva, o 
evento integrou a reali-
zação da tertúlia de ho-
menagem “Professor Ma-
nuel Ribeiro – O Andebol 
como filosofia de vida”, 
no passado dia 8, no Au-
ditório Municipal de Es-
posende. 

Na ocasião, o presi-
dente da Câmara Muni-
cipal de Esposende, João 
Cepa, manifestou disponi-
bilidade por parte da au-
tarquia para apoiar a edi-
ção de um livro sobre a 
vida e obra daquele que 
foi o grande impulsiona-
dor da prática do ande-
bol no concelho.

Patente na Casa da Ju-
ventude esteve a exposi-
ção “Professor Manuel Ri-
beiro – o Andebol como 
filosofia de vida”, que irá 
percorrer o concelho em 
itinerância pelas escolas. 
O programa desta 10.ª edi-
ção do Torneio incluiu ain-
da a realização de Ação 
de Formação para técni-
cos de andebol, na Casa 
da Juventude.
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Paulo Jorge Pereira
paulo.pereira@economico.pt

Com o empresário João Pedro
Paiva dos Santos na presidência,
o Sporting deixará de ter maio-
ria na SAD. “Iremos apresentar
medidas assentes na abertura
do capital social da SAD”, disse
ontem, na apresentação da can-
didatura, em contraste com o
que defendera Bruno de Carva-
lho no passado dia 7. “O cami-
nho passa pela perda da maioria
do capital social desde que isso
garanta a manutenção dos nos-
sos valores, identidade, cultura
e sustentabilidade do Spor-
ting”, referiu. Neste sentido, há
“três investidores” com os
quais tem mantido diálogo, es-
tando “um deles disponível
para avançar já com as necessi-
dades imediatas”.

No fundo, mesmo recusando
a ideia de que esta seja “a candi-
datura do cheque”, a proposta
deixa implícita a ideia de que
estariam disponíveis os 25 mi-
lhões de euros, apontados por

Godinho Lopes como necessi-
dade do clube de Alvalade para
preencher os compromissos até
final da presente temporada.
Definir um tecto salarial “ade-
quado a uma equipa competiti-
va, sem comprometer a susten-
tabilidade financeira” é priori-
dade, assim como “valorizar os
passes dos jogadores” e “apos-
tar na exploração” dos respecti-
vos direitos de imagem.

E não é esquecida a aposta
na formação com “desenvolvi-
mento de talentos que supor-
tem a equipa “e evitem contra-
tações caras”. Neste caso, o
plano é mais amplo, abrangen-
do a definição de um modelo
táctico “que acompanhe as
equipas da formação”. E a cria-
ção de formação no sector da
arbitragem, recorrendo a um
ex-árbitro para que possam ser
transmitidas as bases de actua-
ção correcta dos jogadores jun-
to dos árbitros.

Em simultâneo, no capítulo
da situação financeira, Paiva
dos Santos pretende “reduzir

todos os custos possíveis, es-
tabelecer parcerias visando
baixar os custos fixos mensais
através de contrapartidas pu-
blicitárias”. Além disso apon-
ta à “contratação de profissio-
nais externos e competentes,
de modo a garantir a sua isen-
ção, para a área da gestão fi-
nanceira”.

A marca e o eclectismo
Internacionalizar a marca Spor-
ting “com entrada comercial e
desportiva em novos países, no-
meadamente de África, Ásia e

do Médio Oriente” foi outra das
propostas indicadas. O candi-
dato apontou o eclectismo como
“uma das soluções financeiras
para o clube”, deixando a ideia
de que “não deve ser um tema
apenas para discutir em elei-
ções”. Atletismo, futsal e ande-
bol são apontadas como exem-
plos em que o Sporting “deve
ser o melhor”, prometendo o
respectivo apoio através de uma
equipa de terapeutas”.

Na declaração de intenções,
o empresário da área farmacêu-
tica visa um Sporting “mais
forte nos planos desportivo, fi-
nanceiro e social”, além de pre-
tender “acabar com quaisquer
interesses, comodismos e guer-
ras internas”.

Há muito caminho a percor-
rer até às eleições e, além dos
candidatos já conhecidos, ou-
tros devem apresentar-se. Paiva
dos Santos recebeu aplausos
num ambiente menos entusiás-
tico face àquele de que gozou
Bruno de Carvalho. Mas a deci-
são é só no dia 23 de Março. ■

Paiva dos Santos admite perda
de maioria da SAD no Sporting
Futebol Candidato propõe tecto salarial, redução de custos e tem um investidor “pronto a entrar”.

Candidato fez um discurso de
aproximação aos adeptos na

apresentação.

Paulo Alexandre Coelho

O empresário não
deixa para trás
a formação, nem
as modalidades,
salientando
atletismo, futsal
e andebol no seu
discurso.

Bruno de Carvalho
afirmou, quando se
apresentou como
candidato à
liderança do
Sporting, que
pretendia
manter a posição
maioritária na
SAD em Alvalade.

Carlos Severino,
o outro candidato
que está na
corrida pelo lugar
de presidente,
ainda não precisou
qual será a sua
proposta acerca
da posição na SAD
do Sporting.
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7 INICIATIVA INÉDITA TERÁ LUGAR NO MADEIRA MAGIC, APADRINHADO POR CARLOS GALAMBAS E CLÁUDIA AGUIAR

“Miss” e “Mister”Madeira Andebol a 9 de Março
Já são conhecidos os moldes para

a eleição da "Miss" e do "Mister" Mis-
ter Andebol Madeira 2012-2013, a
decorrer dia 9 de Março, às 21h, no
restaurante “On the rocks”“, no Ma-
deira Magic.

Carlos Galambas será o "padrinho"
da iniciativa e Cláudia Aguiar a "ma-
drinha", sendo esta uma organiza-
ção a cargo de Nuno Reis e de Ema-
nuel Alves (presidente Associação
de Andebol da Madeira).

Em termos de júri, para além do lí-
der associativo, destaque para as

presenças de Elma Aveiro (gerente
da loja CR7) e de Marina Rodrigues
(modelo).

Emanuel Alves referiu que este «é
um evento diferente de todas as
miss, que se realizam pela Madeira,
pois juntamos a beleza, com o
corpo de atleta, misturada com a
persistência, capacidade de sofri-
mento e inteligência numa só pes-
soa - o praticante de Andebol».

A seu ver, «a mulher madeirense é
muito bonita, basta ver que já tive-
mos duas Miss Portugal: uma vai es-

tar no Júri e a outra vai estar a apre-
sentar o Passeio Público durante o
nosso desfile».

De referir que os atletas dos 12 aos
18 anos ainda podem se inscrever,
junto do seu treinador ou coorde-
nador do respetivo clube. Será um
espectáculo para todas as idades,
com muita luz, música, cor, roupas e
até animais exóticos... As entradas
vão ter um valor simbólico de 2€
(dois euros) para cadeira e 1€ (um
euro) de pé. 1

vascosousa@jornaldamadeira.ptO “padrinho” desta iniciativa, num espectáculo com várias atracções.

JM
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7 Árbitros. A dupla de árbi-
tros madeirense de Andebol,
Duarte Santos/Ricardo Fon-
seca, dirige amanhã, sábado,
a 1.ª “mão” dos oitavos-de-fi-
nal da Taça “Challenge” mas-
culina, a partir das 17h, entre
o Drammen HK (Noruega), e o
HC Izvidac (Bósnia).
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   A Ar t í s t i ca  de  Avanca
defrontou, na passada quarta
feira, dia seis de fevereiro, o
Futebol Clube do Porto, que
se  des locou ao reduto de
Avanca para um jogo-treino.
Apesar de não contar para o
campeonato  que  ambas
equipas disputam, a primeira
d iv i são  do  Nac iona l  de
Andebol ,  va leu em muito

// Artística de Avanca //

Balanço da época em jogo-treino contra o FC Porto

para a equipa avancanense
ganhar experiência. “Para nós
é muito importante que uma
equ ipa  como o  Por to
apresente  d isponib i l idade
para fazer um treino a meio
da  semana ,  t r azendo os
jogadores da equipa sénior, e
isso demonstra que de alguma
for ma, nos dois jogos que
tivemos, houve aspectos que

a g r a d a r a m
ao Por to” ,
começou por
exp l i ca r  o
t r e i n a d o r
Luís Santos.
O técn ico
a s s u m i u
a inda  que  é
m u i t o
i m p o r t a n t e
para  a  sua
e q u i p a ,
“ a p r o v e i t a r
e s t a s
oportunidades”.
“ S a b e m o s
que  vamos
es ta r  no
Gr upo B,  e

t ivemos  apenas  a
opor tun idade  de  te r  do i s
jogos  ( f rente  ao FCP) .  A
opor tun idade  de  c rescer
nestes jogos é sempre maior,
porque  lu tamos  cont ra
adversá r ios  de  ma ior
qua l idade” ,  r e fe r iu  Lu í s
Santos, analisando ainda que
têm muito a ganhar ao jogar
com este tipo de equipas.

   O treinador Luís Santos,
que já passou pela casa do FC
Por to  como t re inador
adjunto, tem consciência que
es ta  equ ipa  é  uma das
candidatas ao título. Contudo,
a equipa que agora representa
está um pouco longe desse
patamar. Depois de, no ano
passado, terem ganho quase
todos  os  jogos  contra  os
adversá r ios  da  segunda
divisão, este ano, as coisas são
um pouco  d i ferentes.
“Sabíamos que o nível  de
compet i t i v idade  i a  se r
diferente, e que iriamos ter
uma percentagem maior de
derrotas face às vitórias, e isso
tinha de ser claro. Um grupo
que vinha da segunda divisão
e que acabou por  manter
estável praticamente a sua
es t ru tura  de  base ,  com
jogadores que não t inham
exper i ênc i a  na  pr ime i ra
divisão, obviamente que não
podia estar à espera de chegar
à primeira divisão e ter mais
v i tór i a s  que  der ro tas” ,
re ve lou  o  t re inador.  O
treinador atentou ainda num
aspecto importante, que é a
“vivência do grupo depois da
der ro ta  e  a  v ivênc ia  das
dificuldades diárias”. “Tem
sido uma luta constante e de
cresc imento  ind iv idua l ,
grupal e como equipa, para
que de facto os jogadores
entendam que estar  neste
patamar, passa-se por uma
fase  onde  se  f a lha  e  se
experimenta o insucesso, mas
que se mantiver a persistência
de trabalho e a convicção de
que estamos no bom caminho
e que estamos a trabalhar
bem,  obv iamente  que
consegu i remos  te r  ma i s
sucesso  a  longo  prazo” ,
adiantou o treinador.
   Com uma equipa muito
jovem, o clube de Avanca
tem ainda bastante garra. O
facto de puderem ainda ter
uma carreira pela frente, faz
com que a motivação seja
alta, mesmo que actualmente
os resultados não sejam tão
bons, “existe mais vontade de
crescer do que um jogador
com 31 ou 32 anos a chegar
pela primeira vez à primeira
divisão”, disse Luís Santos.
   O actual capitão de equipa,
Luís Silva, que ocupa a baliza
do clube, assume que o seu
grupo de trabalho já estava à
espera  das  d i f i cu ldades ,

“es tamos  a  jogar  com os
melhores do nosso país nesta
moda l idade” ,  r eve l a .  O
capitão transmitiu ainda que
não  se  pode  comparar  o
campeonato  t ransac to  ao
deste ano, “este ano estamos
a jogar com clubes onde os
jogadores  são  todos
prof i s s iona i s ,  nós  somos
semiprofissionais, e cada um
de nós tem a sua actividade”,
revelou. Para ele, o facto de,
a  equ ipa  ser  a inda  mui to
jovem “para um campeonato
des ta  ex igênc ia” ,  dá - lhes
“uma ambição extra”, revela.
   O capitão desvenda ainda
que  o  g rande  segredo  da
equipa é a amizade que têm
entre  s i .  Apesar  de  ser  o
capitão, Luís Silva conta que
“não há propriamente um
líder entre nós, cada um tem
a sua  função  dent ro  da
equipa”.  O capitão refere
ainda que é graças aos laços
de amizade que têm, que lhes
per mi te  a po ia rem-se
mutuamente.
   A Artíst ica encontra-se
a tua lmente  na  penú l t ima
pos ição  do  Andebo l  1 ,
passando deste modo à fase
B do campeonato (ou seja,
vai disputar a manutenção
com as últimas seis equipas
da tabela. O treinador tem a
convicção que o grupo não
está em r isco de descer à
segunda divisão. Apesar de
todas as derrotas, o trabalho
e  o  es forço  da  equ ipa
continua a ser visivelmente
reconhecido por todos os
adeptos do clube. “Temos os
melhores adeptos de todos os
pavilhões por onde já passei”,
terminou o capitão Luís Silva.
   Quanto ao jogo, o clube da
casa  acabou por  sa i r
derrotado, por 24 x 40, no
entanto, o jogo foi bastante
competitivo, ser vindo para
t re inar ,  e s senc ia lmente ,
algumas situações de jogo,
revela o Clube.

Paula Silva

   A Artística de Avanca empatou no
passado sábado, dia nove de
fevereiro, frente à equipa do CDE
Camões, resultado que pode vir a
interferir nas contas da manutenção
no Campeonato do Andebol 1. A
jogar com o último classificado da
tabela, a Artística teve uma má entrada
no jogo, estando praticamente toda
a partida em desvantagem no
marcador, chegando mesmo ao
intervalo a perder por 9 x 14.
   Na segunda parte do jogo em
atraso da 18ª jornada, a equipa da
casa deu a volta ao jogo, melhorando
a sua prestação, no entanto, não
conseguiu chegar à vitória. Pedro
Maia marcou, e a Artística chega pela
primeira vez ao empate. Em seguida,
João Vilar remata forte e torna
marcar, pondo pela primeira vez a
equipa da casa em vantagem. Ao
chegar ao fim da partida, o resultado
marcava o empate a 24 x 24. A
Artística sentiu muita dificuldade em
ultrapassar a barreira defensiva da
equipa lisboeta, no entanto, e com
este empate, conseguiu subir um
lugar na tabela, para 10º, tendo atrás

// Andebol //

Artística empata em jogo
de atraso contra o CDE Camões

de si os clubes de Fafe e o CDE
Camões.

Taça Cidade de Tarouca
FC Porto 34 x Art. Avanca 31

   E no dia seguinte ao empate frente
ao CDE Camões, a Artística
deslocou-se até Tarouca para
participar na oitava edição do
Torneio de Andebol Cidade de
Tarouca, onde defrontou o FC Porto.
Apesar da derrota, por 34 x 31, a
Artística de Avanca deu luta durante

todo o jogo, e fez frente à atual tetra-
campeã. Ao intervalo estava a perder
pela diferença de seis bolas, lutando
até ao último momento pelo jogo,
chegando ao fim da partida a perder
apenas três golos de diferença.
   À semelhança do jogo frente ao
CDE Camões, o jogo contra o FC
Porto foi transmitido para todo o
mundo, em direto e exclusivo, pela
Artística TV.
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ANDEBOL

Pedro Seabra (ABC/UMinho)
eleito o melhor da jornada
Com a realização dos três encontros que se en-
contravam em atraso, já é conhecido o jogador
mais valioso da 18.ª jornada do campeonato na-
cional de andebol. Pedro Seabra Marques, do
ABC/UMinho, com 10,2 pontos, foi o jogador
distinguido, inscrevendo assim pela primeira vez
o seu nome na lista dos premiados.
No que diz respeito ao sete da jornada 18, são cin-
co os clubes representados no sete ideal da ron-
da, segundo os dados estatísticos recolhidos, tratados e com critérios fixos divulga-dos pelo
Andystat. Xico Andebol e Madeira SAD têm dois jogadores cada, estando também represen-
tados no sete o ABC/UMinho, Artística de Avanca e FC Porto.
Alfredo Quintana (FC Porto) é o guarda-redes. Nas pontas surgem Gonçalo Vieira (Madeira)
e Pedro Correia (Xico). O central é Pedro Seabra (ABC/UMinho) e o pivô João Gonçalves
(Xico). Como laterais Diogo Brazão (Madeira SAD) e Diogo Taboada (Artística de Avanca).

DR

Pedro Seabra, jogador do ABC/UMinho
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> redacção

O Colégio de Gaia, no escalão de minis, o
Académico de Espinho A, em infantis, o
Maia Stars, em iniciadas, e o Alpendora-
da, em juvenis, foram as equipas vence-
doras do 10.º Torneio de Carnaval de An-
debol Feminino Prof. Manuel Ribeiro,
organizado pela Câmara Municipal de Es-
posende, Centro Social Juventude de Mar
e Associação de Andebol de Braga.

O evento decorreu entre os dias oito e 11
de Fevereiro, nos Pavilhões Desportivos
de Fão e de Mar e das escolas Secundária
Henrique Medina e EB 2,3 António Cor-
reia de Oliveira, com a participação de 26
equipas nos escalões de minis (9-10 anos),
infantis (11-12 anos), iniciados (13-14
anos) e juvenis (15 -16 anos), num total
de cerca de 650 atletas.

O torneio foi disputado pelos clubes
Centro Social da Juventude de Mar,
Académico de Espinho, Maia Stars, Colé-
gio de Gaia, FC Infesta, Almeida Garrett,
Alpendorada e DIDAXIS.

Paralelamente ao torneio esteve patente
na Casa da Juventude a exposição “Pro-
fessor Manuel Ribeiro - o Andebol como
filosofia de vida”, que irá percorrer o con-

celho em itinerância pelas escolas. O pro-
grama desta 10.ª edição do Torneio in-
cluiu ainda a realização de uma tertúlia e
uma acção de formação para técnicos de
andebol, no dia 9, na Casa da Juventude.

ANDEBOL - ESPOSENDE

Torneio de andebol reuniu
cerca de 650 jovens atletas

DR

Torneio de Carnaval teve grande animação
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Torneio em Esposende
com 650 atletas
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José Roque

Depois de ter perdido no jogo da
1.a mão (25-14), realizado no sába-
do, a Juve Lis não conseguiu evi-
tar nova derrota no domingo,
frente ao HC Zalau, por 29-8, no
jogo da 2.a mão da Taça EHF. 

No Sport Hall Zalau, na
Roménia, a equipa da casa assu-
miu o controlo do jogo desde os
primeiros minutos e a Juve Lis
não conseguiu acompanhar o
ritmo de jogo imposto pelo HC
Zalau. Ao intervalo, a Juve per-
dia por 14-5, diferença da qual
não conseguiu recuperar duran-
te a segunda parte e que se foi
acentuando até ao final do jogo.

Para as portuguesas marcaram
Patrícia Mendes (2), Ana Gante
(2), Andreia Isidro (2), Rita Cha-
ves (1) e Francisca Marques (1).

No jogo de sábado, a Juve Lis
também não conseguiu contra-
riar as romenas e ao intervalo
já perdia por 15-6. Apesar das
dificuldades, a Juve Lis ainda
conseguiu contrariar a forte
defensiva do Zalau, conseguin-
do marcar 14 golos apontados
por Telma Amado (6), Patrícia
Mendes (3), Ana Gante (2),
Andreia Cardoso (1), Rita Cha-
ves (1) e Andreia Isidro (1). 

A Juve Lis despede-se,
assim, das competições euro-
peias nesta época e o HC Zalau,

finalista vencido desta prova
na época passada, segue para
os 1/4 final da prova.

Apesar desta jornada euro-
peia se ter saldado em duas
derrotas, o técnico da Juve Lis,
André Afra, mostrou-se muito
orgulhoso das suas jogadoras.
"Faço um balanço positivo por-
que defrontámos uma equipa
muito forte. Foi especialmente
difícil em termos ofensivos
porque as romenas são muito
fortes", sublinhou.

O técnico acrescentou ainda
que o primeiro jogo acabou por
surpreender já que a diferença
no marcador foi de apenas
nove golos. "Há uma diferença
muito grande entre as equipas.
Elas são profissionais, treinam
duas vezes por dia, e são remu-
neradas. Uma realidade muito
diferente da nossa. Por isso,
anormal foi o resultado da pri-
meira mão (25-14). Já no jogo da

segunda mão, as coisas aconte-
ceram com maior normalidade
para as romenas", explicou.

Agora a Juve Lis aponta as
baterias para o campeonato
onde está a fazer uma boa cam-
panha, com André Afra a assu-
mir o desejo de lutar pelo título.
"O primeiro objectivo é garan-
tir um lugar nos quatro pri-

meiros. Depois, no playoff,
vamos pensar jogo a jogo, com
a ambição de podermos ser
campeões", assumiu.

Leiria recebe Torneio 
Internacional
Numa parceria entre a Federação
de Andebol de Portugal, Câmara
Municipal de Leiria e Associação

de Andebol de Leiria, vai reali-
zar-se o Torneio Internacional de
Seniores Femininos de Leiria. 

Para além de Portugal, já
confirmada está a participação
das Selecções Nacionais da
Eslováquia, Noruega e Rússia.
Os jogos serão nos dias 22, 23 e
24 de Março, em local a ser
divulgado brevemente. l

Equipa de andebol leiriense não
conseguiu contrariar o poderio físico
das jogadores profissionai s 
romenas do HC Zalau

Juve Lis afastada da Taça EHF 
de cabeça erguida

ANDEBOL FEMININO - TAÇA EHF

J.
D.
L.

JOGOS nas competições europeias vão proporcionando maior experiência às jogadoras leirienses
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 Ò andebol 

Juvenis tropeçam mas mantêm liderança
Com os campeonatos parados devido ao Carnaval, no último fim de semana 
as juvenis da SIR 1º de Maio acertaram calendário recebendo e perdendo 
frente ao JAC Alcanena, equipa campeã nacional em título

A SIR entrou melhor no jogo 
até chegar aos 6:3, momento 
em que o técnico ribatejano soli-
citou um desconto de tempo que 
surtiu efeito, tendo as suas atletas 
surgido mais pressionantes sobre 
a bola e os espaços tendo, com 
um parcial de 6:1, dado a volta 
ao resultado. Nos últimos minutos 
da primeira parte assistiu-se a um 
jogo bem disputado chegando o 
intervalo com um empate a 15 
golos.

Quando se esperava que o Al-
canena, fruto de apresentar uma 
equipa mais jovem, acusasse a 

pressão de precisar da vitória 
para garantir a passagem à 2ª 
fase, acabariam por ser as atle-
tas da casa a cometer inúmeras 
falhas, deixando que o Alcanena 
tivesse uma vantagem de 6 golos, 
reduzida para 4 no resultado final 
de 35:39.

 Ò AtlEtAS dA Sir  

NA SElEçãO rEGiONAl

No último domingo, 10 de Fe-
vereiro, realizou-se em São Pedro 
do Sul, em Viseu, mais uma ronda 
das seleções Regionais Femininas, 
com a participação de seis atletas 

da SIR 1º Maio, designadamente 
Tânia Marques (97), Joana Espi-
nha (97) Isabel Cardoso (98), Ca-
rolina Cintra (98), Marta Santos 
(98) e Madalena Pires (99).

A seleção de Leiria participou 
nesta ronda com as seleções de 
Setúbal e Viseu/Vila Real/Guar-
da, derrotando a seleção de 
Setúbal com o parcial de 9:29. 
Voltaria a vencer frente à seleção 
de Viseu/Vila Real/Guarda por 
35:15.

Todas as atletas da Socieda-
de de Instrução e Recreio 1º de 
Maio, de Picassinos, estiveram 

bem, revelando o excelente traba-
lho que o clube continua a fazer 
na modalidade.

 Ò NOitE dE CAçA  

pArA ANGAriAr fuNdOS

Reunir verbas que possam aju-
dar a dinamizar a modalidade 
será o principal objetivo do jantar 
temático que está marcado para 
o próximo sábado, dia 16. A or-
ganização, a cargo da secção de 
andebol, está a preparar um jan-
tar subordinado ao tema da caça, 
sendo que a animação estará a 
cargo de “Arlindo e os tachos”. 
As reservas podem ser efetuadas 
no bar da SIR 1º de Maio ou atra-
vés dos contactos 919 316 257 e 
937 830 807. ß
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Ol. Hospital  3
Sanjoanense  18

Árbitro: José Coelho (Aveiro).
Oliveira do Hospital: Alexandra 
Figueiredo, Patrícia Figueiredo, 
Rute Ferreira, Carolina Cabral, 
Beatriz Costa, Ana Figueiredo, 
Bruna Estuicas, Joana Oliveira, 
Maria Inácio.
Treinador: Diogo Brantuas.
Marcadoras: Patrícia Figueiredo, 
Joana Oliveira (2).
Sanjoanense: Filipa Azevedo, 
Marlene Sousa, Barbara Mar-
ques, Vanessa Silva, Raquel 
Freitas, Mariana Moreira, Inês 
Ferreira, Sara Pinho, Joana Reis.
Treinador: Óscar Gonçalves.
Marcadoras: Marlene Sousa 
(12), Vanessa Silva, Barbara 
Marques, Inês Ferreira (4).

No passado domingo, 
as Alvinegras deslocaram-
se a Oliveira do Hospital 
para disputar a 10º jornada 
do Campeonato Nacional, 
onde ocupam o segundo 
lugar da classificação. Inde-
pendentemente da equipa 

adversária ocupar a última 
posição da tabela classifi-
cativa, este resultado só foi 
possível porque as atletas 
da Sanjoanense encararam 
o jogo com seriedade, não 
dando tréguas á equipa da 
casa, pelo que ao intervalo 
já venciam por 1-6.

No segundo tempo, e 
já com a vitória quase ga-
rantida, a equipa alvinegra 
libertou-se da pressão dei-
xada pela derrota da última 
jornada e a criatividade de 
algumas atletas fizeram 
a diferença. Foi o caso da 
irreverente Marlene Sousa, 
que parece ter recuperado 
da lesão que a condicio-
nou nos últimos jogos e só 
á sua conta apontou 12 
golos. Inês Ferreira, a ou-
tra marcadora de serviço, 
fez quatro golos. Vanessa 
Silva marcou mais um e 
a revelação da época, Bar-
bara Marques, estreou-se 
a marcar no campeonato 

sénior. No próximo domin-
go, às 17h00, a equipa tem 
uma prova de fogo para as 
ambições desta temporada, 
defrontando o Carvalhos 
para a Taça de Portugal. 

Campeonato nacional da 1.ª divisão 
de Seniores femininos de Hóquei em Patins 

Alvinegras regressam 
às vitórias com goleada

Campeonato Nacional 
de Seleções Femininas

Aveiro  26
Braga  28

Lisboa  29
Aveiro  31

A seleção de Aveiro de 
andebol, que conta com um 
treinador e três elementos 
do clube alvinegro, partici-
pou, em Esposende, na se-
gunda fase do Campeonato 
Nacional de Seleções. De-
frontando as formações de 
Braga e de Lisboa, a equipa 
aveirense somou uma vitó-
ria e uma derrota. Frente 
ao conjunto bracarense, 
a seleção de Aveiro não 

conseguiu evitar a derrota, 
por 26-28, resultado do 
qual se redimiu no encontro 
seguinte com a equipa de 
Lisboa, que venceu por 31-
29. Com este resultado, a 
seleção aveirense garantiu 
o apuramento para a tercei-
ra fase do Nacional.

Maria Leite, Ana Fer-
reira e Andreia Fernandes 
foram as atletas alvine-
gras presentes na seleção 
de Aveiro, que teve como 
treinador Manuel António, 
técnico da Sanjoanense.

Juvenis femininos
Campeonato Nacional

Canelas  27
Sanjoanense  29

Sanjoanense: Ana Horta, Eva, 
Catarina, Rita Mendes, Rita Silva, 
Maria, Ana Silva, Andreia, Carla, 
Sara, Liliana, Lúcia.
Treinador: Manuel António.

Frente a uma das 
candidatas à passagem 
à próxima fase do Campe-
onato Nacional, esta era 
uma jornada decisiva, já 
que a equipa derrotada 
via comprometida a sua 
passagem à próxima fase.

O encontro acabou 
por se revelar equilibra-
do e com ambas as for-
mações a lutarem pela 
vitória. Foi, no entanto, 
a Sanjoanense que, na 
parte final do encontro, 
conseguiu superiorizar-se 
e alcançar a vitória. 

AndEBOL

Camp. NaCioNal 1ª Divisão 
JORNADA 10

Mealhada
Fânzeres
VB Bispo
Sanjoanense

5-4
6-2
2-2

3-18

8
7
7
5
4
3
0
0

0
2
1
1
3
1
1
1

2
1
2
4
2
6
8
9

Gulpilhares
Sanjoanense
Carvalhos
Paço do Rei
VB Bispo
Mealhada
Ol. Hospital
Fânzeres

11ª Jornada [24-02-13]:
VB Bispo-Carvalhos

Mealhada-Gulpilhares
Sanjoanense-Fânzeres

Ol. Hospital-Paço de Rei

Carvalhos
Gulpilhares

Paço de Rei
Ol. Hospital

      P   J   V   E  D  GM-GS
44-24
51-20
52-28
30-22
28-22
22-34
17-49
12-57

10
10
10
10

9
10

9
10

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

24
23
22
16
15
10

1
1

Marcadoras ADS: Marlene (34), 
Maria Barbosa (6), Inês (8), Va-

nessa (3), Silvana (3), Mariana (3),  
Raquel (2), Sara Pinto (2), Ana Filipa 

(1),  Bárbara Marques (1).
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