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ANDEBOL

Leiria recebe
‘grandes’
nacionais
 Leiria vai receber três dos
maiores clubes nacionais de
andebol. Em questão está o
‘Torneio Cidade de Leiria’,
organizado pelo Atlético Clube
de Sismaria que terá lugar nos
dias 15 e 16 de Janeiro.
Assim, no sábado, dia 15, a
equipa da casa, o Sismaria
recebe o Sporting Clube de
Portugal, pelas 16h30. Duas
horas mais tarde é a vez do
bracarenses do ABC medirem
forças com o SL Benfica.
Para domingo, estão marcadas as grandes finais com a
disputa do terceiro e quarto
lugares a ter lugar às 15h00,
enquanto que o vencedor do
troféu vai-se decidir às 17h00.
Assim, os jogos disputados
do Pavilhão da Gândara prometem ter casa cheia no
regresso de Pedro Portela
(Sporting) e João Ferreirinho
(Benfica) a Leiria.l
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ANDEBOL FEMININO

Selecção em Ansião com atletas da Juve
 A preparar a qualificação
para o Campeonato da Europa
Sub-19, a realizar-se na Holanda, em 2011, as juniores A
femininas, orientadas por Sandra Fernandes, concentraram-se pelas 17h00 do dia 26 de
Dezembro para dar início ao
estágio em Ansião que termina
no dia 30.

Na concentração das melhores jogadoras a nível nacional
destaca-se a presença de três
atletas que representam a Juve
Lis, Tatiana Góis, Inês Silva e
Gizelle Carvalho.
Durante o estágio, as Juniores A femininas vão realizar
três jogos de treino. Ontem a
selecção nacional jogou com as

seniores femininas da Juve Lis,
no pavilhão localizado em São
Romão, em Leiria.
Hoje, pelas 19h30 e no mesmo local, Portugal faz novo
jogo de treino, desta vez com os
Juvenis Masculinos da Juve
Lis. Amanhã, em Ansião, as
Juniores A femininas disputam o terceiro e último jogo de

treino, com as seniores femininas do Colégio João de Barros,
uma das melhores equipas a
nível nacional.
As atletas convocadas são as
seguintes: Marisa Costa (Maiastars), Isabel Góis (Camacha),
Tatiana Góis (Juve Lis), Maria
Rodrigues (CS Madeira), Inês
Silva (Juve Lis), Joana Borges

(CALE), Mónica Soares (Valongo do Vouga), Inês Santos
(Maiastars), Neuza Valente
(JAC-Alcanena), Rita Alves
(Madeira SAD), Gizelle Carvalho (Juve Lis), Ana Temtem (CS
Madeira), Catarina Ascensão
(CS Madeira), Joana Santiago
(Valongo do Vouga) e Lisa
Antunes (Valongo do Vouga). l
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Andebol: Torneio das Quatro Nações

Portugal entra a vencer... a França
DM

A selecção portuguesa de
andebol de juniores estreou-se ontem da melhor forma
no Torneio das Quatro Nações, em Puente Genil, Espanha, ao vencer a sua congénere da França por 28-27.

«Foi uma vitória justa e merecida pelo trabalho que fizemos ao longo de todo o jogo»,
afirmou Rolando Freitas, o seleccionador da formação das
“quinas”, que ao intervalo já
liderava por 13-12.

João Ferraz, Gilber to
Duarte e Pedro Portela, todos com cinco golos, lideraram a selecção lusa, que volta a jogar hoje, face à Tunísia,
ontem derrotada pela anfitriã
Espanha por 32-24.

Rolando Freitas
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Associação de Andebol de Braga

Selecção de iniciados
treina em Urgeses
A selecção de iniciados masculinos da Associação
de Andebol de Braga tem uma sessão de trabalho
agendada para hoje, a partir das 19h00, no pavilhão
de Urgeses, em Guimarães, para a qual estão convocados os seguintes atletas: Fermentões: Paulo Abreu;
Xico: Afonso Lima, Rafael Rodrigues, Jorge Bessa e
Rui Xavier; ABC: Celso Barbosa, Alexandre Carvalho,
Ricardo Costa, Filipe Monteiro, José Queirós, Claúdio
Silva, Ricardo Abreu, Paulo Pinheiro e Rui Rolo; AC Fafe:
Miguel Fernandes e Ivo Silva; Colégio 7 Fontes: Daniel
Carvalho e Daniel Coelho.
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Andebol

Sporting renova com Pedro Solha
O ponta esquerda da equipa de andebol do Sporting
Pedro Solha renovou com o clube “leonino” por mais três
épocas, anunciou ontem a formação de Alvalade no site
do clube. «Não foi difícil chegar a acordo para a renovação do contrato, porque ambas as partes pretendiam o
mesmo e portanto estou muito satisfeito», frisou o atleta
em declarações ao jornal do clube e publicadas ontem
no s ite “leonino”. O jogador, de 28 anos, avança ainda
o desejo de este não ser o último contrato que renova
com o Sporting, já que gosta de representar “clubes com
objectivos”, sentindo-se “muito bem” em Alvalade.
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Pedro Solha
renova
com Sporting

O ponta esquerda Pedro
Solha renovou ontem com o
clube Sporting por mais três
épocas, anunciou o clube.
“Não foi difícil chegar a
acordo para a renovação
do contrato porque ambas
as partes pretendiam o
mesmo”, frisou. O jogador
avançou ainda o desejo de
este não ser o último contrato
com o Sporting, já que gosta
de representar “clubes com
objetivos”.
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ATLETA EM ACTIVIDADE
COM MAIS TÍTULOS NACIONAIS
Carlos Matos, 34 anos, é o atleta em
actividade no andebol que mais títulos
conquistou enquanto sénior. Na conta
pessoal conta com seis títulos de campeão nacional pelo ABC e três pelos FC
Porto. No total são nove títulos. Esta
marca apenas é superada por Carlos
Ferreira, ex-guarda-redes do ABC, que
já deixou de jogar mas soma 12 títulos.

AS CONQUISTAS
DE CARLOS MATOS
2 campeonatos nacionais de juniores
9 campeonatos nacionais de séniores
5 Taças de Portugal
1 Taça da Liga
2.º lugar Europeu sub-18 (1994)
3.º lugar Mundial sub-21 (1995)
9.º lugar Europeu Suécia (2002)
14.º lugar Europeu Eslovénia (2004)
130 internacionalizações selecção AA

CARLOS MATOS DESTACA AMBIÇÃO FORTE
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UMA CARREIRA
RECHEADA DE TÍTULOS
A carreira de Carlos Matos no andebol
está recehada de títulos. Desde 1994
que o jogador do ABC colecciona
troféus. Ainda júnior, na época de
1994/95, ganhou o gosto pelas vitórias
ao sagrar-se campeão nacional de
juniores e séniores pelo ABC, juntando
ainda uma Taça de Portugal. Os títulos
foram-se acumulando até à epoca de

ABC

99/2000, ao serviço do ABC. Segiu-se a
passagem pelo FC Porto. E aí Carlos
Matos juntou mais três títulos de
campeão nacional e três Supertaças.
Regressou ao ABC em 2005. E
continuou a ganhar. Foi campeão
nacional por dois anos consecutivos
(2005/2006 e 2006/07). Conquistou
mais duas Taças de Portugal ao serviço
do clube bracarense (2007/2008 e
2008/2009).

REPORTAGEM

“Se for campeão
em 2011 será
o título mais
saboroso”
O ABC está na corrida pelo título nacional de andebol. O capitão
Carlos Matos já soma nove na sua conta pessoal e sublinha que em
caso de festejar o título em 2011 “será o mais saboroso de sempre
na minha carreira”, pela forma como a equipa está a surpreender.
> paulo machado

O ABC chega à 16.ª jornada do
campeonato nacional da I divisão em andebol a discutir o
primeiro lugar. É segundo classificado a escassos dois pontos
do líder FC Porto. A história do
clube bracarense tem um peso
determinante, pese um controlo
rigoroso na vertente financeira
que não se coaduna com as limitações ao nível da ambição.
Carlos Matos, 34 anos, é o
capitão da equipa e um dos baluartes do grupo liderado por
Jorge Rito. Destaca que o sentimento que os jogadores nutrem
pelo clube é fulcral na conquista
das vitórias. Não se estranha, logo, como é que o ABC vai superando obstáculos, mesmo depois de ver jogadores de superior valia a rumar para outras
paragens.
Aqueles que colocam algumas
interrogações sobre a candidatura do Académico de Braga à
conquista de mais um título, podem ficar, agora, com a certeza
que as metas estão definidas. O
caminho ainda é longo, mas
parte dele foi percorrido com
sucesso. Os votos de Carlos
Matos para o novo ano não podiam ser mais claros. “Espero
que o ABC consiga supreender
tudo e todos no mundo do andebol. Se tiver a sorte de ser
campeão em 2011, será o título
mais saboroso na minha carreira,

e já são muitos. Espero que o
ABC consiga ainda ser mais
acarinhado pelas pessoas de
Braga e nos ajudem a alcançar
vitórias”, expressou o central.
Numa apreciação aos jogos já
decorridos na época 2009/2010,
Carlos Matos mostra-se surpreendido pela positiva quanto à
campanha da equipa, refutando a
ideia que os adversários estão
aquém das expectativas.
“O ABC está em segundo lugar
e não é pelos outros estarem
mal. O Porto lidera com duas

derrotas e o ABC tem três derrotas. Não pensava chegar a esta
altura com três derrotas, pois
não podemos esquecer que já
jogamos em casa do Benfica,
Porto, Sporting, Belenenses e
Águas Santas. E estas equipas
lutam normalmente pelo título
ou fase final. Tivemos um
calendário difícil e, pela falta de
capacidade para manter alguns
jogadores importantes, penso
que é muito bom estar em segundo lugar. Recorde-se que só
nos últimos dois anos saíram do

“Reagimos muito bem
à eliminação da Taça Challenge”
A equipa do ABC está a superar as expectativas, mas deitou por terra um
dos objectivos da época ao ser afastada da Taça Challenge, pelo
modesto clube de Kraguejvac (Sérvia). Os dois jogos da eliminatória
foram disputados na Sérvia e a forma como o ABC se despediu ainda
está entalada na garganta de Carlos Matos. “Posso chocar as pessoas ao
dizer que fomos eliminados da Taça Challenge por uma equipa
(Kragujevac) muito inferior à nossa, muito fraca mesmo. Mas existe uma
explicação para o sucedido. Já ando no andebol há muitos anos e sei
que jogar em países que não estão na primeira linha do andebol com
árbitros que não são de primeira linha, torna-se muito complicado. Se a
eliminatória tivesse sido em duas 'mãos', em Braga e na Sérvia, o ABC
teria passado facilmente. Isso afectou-nos, porque tínhamos o objectivo
de continuar na Taça Challenge. Mas sabemos que tudo fizemos para
continuar, embora o mais importante para o ABC são as provas
nacionais. Depois daqueles jogos na Sérvia, estávamos prevenidos que
íamos encontrar um ciclo de jogos no campeonato (Águas Santas,
Porto, Benfica e Belenenses) que podia catapultar o ABC para o sucesso
e para a luta pelo título, ou então, se corresse mal, deixar a equipa numa
posição muito delicada. Reagimos muito bem, fruto de uma extrema
competência das pessoas do ABC e no acreditar que é possível”.

DR

Carlos Matos assume a ambição de conquistar o título em 2011

ABC seis jogadores internacionais AA. Isso seria uma
imagem de desinvestimento e
falta de capacidade em lutar pelos títulos. Confesso que tive algum receio no início da época e
no ABC joga-se sempre para
ganhar, sendo que isso não é fácil num plantel com muita juventude. O campeonato está a
ser fabuloso, e nestes últimos
seis anos que estou no ABC
acho que está a ser o melhor,
mas tudo por acontecer”, salientou o atleta de andebol.
Carlos Matos faz um balanço
“muito positivo” mas enaltece,
ainda, uma esperança muito
forte em relação ao futuro. A alma do clube continua viva, são
os própios jogadores (mais experientes) que o transmitem em
campo.
A próxima prova de fogo será
em Portimão, na disputa da Supertaça de andebol. Na primeira
fase, ABC mede forças com

Águas Santas e Madeira SAD. E
está apostado em chegar à final,
apesar de não ter muita tradição
nesta competição. O capitão da
equipa bracarense, uma vez
mais, coloca a fasquia alta mas
rejeita a ideia de ter um calendário fácil, por evitar adversários como Sporting ou Benfica. “Dizem que teoricamente o
calendário do ABC é acessível,
mas é bom lembrar que isso não
foi feito ao acaso. Havia três
potes, não podíamos cruzar com
o Porto que é primeiro, mas vamos jogar com o quarto e quinto
classificado.
O facto do Benfica e Sporting
ficar noutro pote não quer dizer
que são os mais fortes. Vamos
ver o que dá, normalmente a
seguir a um período de jogos
de selecção, demoramos algum
tempo a readquirir os nossos
hábitos de jogo. Mas a Supertaça é mais um objectivo”, destacou Carlos Matos. Página 14
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> “Nem sempre um conjunto de bons jogadores fazem uma boa equipa”.
CARLOS MATOS DEFINE QUE O ABC É UM CLUBE DIFERENTE

ANDEBOL

REPORTAGEM

“A nossa arma é competência”
Competência é palavra de ordem no ABC. Essa é a ilacção do discurso de Carlos Matos, numa alusão ao trabalho
que se desenvolve no clube, com resultados brilhantes, superando estruturas de outros adversários que até chegam
a dispendert mais dinheiros nos seus orçamentos. E, até nisso, o ABC é diferente...


> paulo machado

O ABC é um clube diferente.
Não há volta a dar e só quem se
aproxima desta “família” consegue ter uma perpecção da afirmação.
O segredo está num trabalho
colectivo, onde todos pu- xam
para o mesmo lado. “Estes resultados surgem fruto da competência das pessoas que traba-lham
no ABC. Desde a direcção,
equipa-técnica e jogadores. Toda
a gente ligada ao ABC revela
uma enorme competência nos
seus cargos e isso faz com que
este clube seja diferente de todos. O ABC é diferente porque
consegue ganhar independentemente dos nomes que tem e no
acreditar que é possível. No início da época fui abordado por algumas pessoas na expectativa de
ver o que seria esta época. Continuo a achar que o ABC não
tem a obrigação de ser campeão,
mas tem a obrigação de lutar
para ganhar em todos os jogos.
Mas eu acredito que podemos
ganhar títulos. E como eu acredito, a direcção e jogadores também acreditam. Isto é aquele suplemento necessário de motivação que reunimos no ABC que
nos ajuda a ganhar a adversários
teoricamente mais fortes”, revela Carlos Matos.
A gestão do clube, assumida
pela SAD, desde há tempos que
está no amarelo. Por isso, as
épocas são calculadas de uma
forma meticulosa. Também por
isso nem sempre é possível manter os jogadores desejados, porque outros valores falam mais
alto. Mas o dinheiro não é tudo,
e até aí os elogios de Carlos
Matos — fruto da sua vasta experiência — se estendem à direcção. “O ABC faz uma grande
gestão com os recursos que tem.

“Perante a diminuição no
orçamento que existe no
ABC nestes últimos anos,
seria muito fácil assumir
uma posição de segunda
linha e dizer que o nosso
pensamento é jogo a jogo.
No fundo, é isso que fazemos mas queremos ser
campeões. E queremos ser
campeões porque o sentir
desta camisola marca
muitos golos”


DR

Carlos Matos assume que a camisola do ABC tem um peso especial nos jogadores

E aí prevalece a competência de
cada um. Tenho a certeza que há
muito dinheiro mal gasto
noutros clubes, pelos orçamentos que apresentam, porque nem
sempre o conjunto de bons jogadores fazem uma boa equipa.
E é possível fazer uma boa
equipa, mesmo sem ter muitos
jogadores de alta qualidade. No
ABC ninguém se resigna.
Perante a diminuição no orçamento que existe no ABC nestes
últimos anos, seria muito fácil
assumir uma posição de segunda
linha e dizer que o nosso pensamento é jogo a jogo. No fundo, é
isso que fazemos mas queremos
ser campeões. E queremos ser
campeões porque o sentir desta
camisola marca muitos golos. O

facto de termos um grupo com
jogadores que cresceram aqui
ajuda a conseguir muitas vitórias. No ABC nunca jogamos
sozinhos, temos o público, e ainda o verdadeiro sentimento pela
camisola que vestimos. Não há
em Portugal quem sinta mais a
camisola que os jogadores do
ABC”, afirma, de peito cheio, o
capitão da equipa bracarense.
Para Carlos Matos, o trabalho
desenvolvido na formação é vital. Mas não só. Mesmo na
equipa principal o sentimento
alastra-se, até mesmo quando os
jogadores que já passaram pelo
ABC estão do lado do adversário. Uma vez do ABC, é para
sempre do ABC. “Isso verificase mesmo pelos jogadores que já

sairam do clube enquanto
séniores e reconhecem ainda hoje que o ABC é um clube diferente. Isto acontece porque somos pendas do andebol.
Sabemos quem nos rodeia, as
pessoas vêm cá por nós. Por isso
é extremamente complicado dizer o que é o ABC”, salientou
Carlos Matos.
E para completar o raciocínio,
o atleta do ABC destaca desde já
as saudades do regresso aos
treinos e à competição, depois
do período de férias no Natal.
“Vamos de férias e regressar
com umas saudades enormes,
porque estamos cá por prazer.
A busca pela vitória é o que nos
alimenta”, referiu o capitão do
ABC.

“No ABC nunca jogamos
sozinhos, temos o público,
e ainda o verdadeiro sentimento pela camisola que
vestimos. Não há em Portugal quem sinta mais a
camisola que os jogadores
do ABC”


“Agora, vamos de férias
tenho a certeza que de
regressar com umas
saudades enormes, porque
estamos cá por prazer.
A busca pela vitória é o
que nos alimenta”.

CARLOS MATOS QUER CONTINUAR A GANHAR TÍTULOS

“Enquanto me sentir útil quero estar no ABC”
> p. m.

A carreira de Carlos Matos no
andebol está para durar. Aos 34
anos, o ex-internacional português continua em forma,
sendo um dos jogadores mais influentes na equipa do ABC, que
está na discussão dos primeiros
lugares na classificação geral.

Por isso, Carlos Matos recusa
estabelecer projectos para o futuro, porque “o meu futuro é
ganhar títulos”, responde de
uma forma ambiciosa, a exemplo do que foi, e é, a sua carreira.
“O meu fututo desportivo ainda não sei. Não faço projectos a
longo prazo, fisicamente sintome muito bem. Enquanto tiver

este prazer de jogar andebol e
ser útil ao ABC quero jogar e lutar por esta camisola. No dia em
que sentir que perdi competências e não posso ser útil ao ABC
retirarei-me, mas sempre ligado
a esta casa”, salientou o jogador.
O peso que detém em campo é
evidente na influência em termos colectivos. Mas a presença

de Carlos Matos — assim como
outros jogadores mais tarimbados — alastra-se ao balenário.
Aí, o jogador diz sentir a responsabilidade de liderar um grupo
que facilmente se identifica com
a realidade do ABC.
“Sinto a responsabilidade de
receber da melhor forma aqueles
que chegam ao clube, quer seja

da formação ou novos jogadores. Mas não encaro isso
como uma responsabilidade,
antes um grande prazer. Todos
os jogadores são recebidos da
melhor forma e rapidamente encaminhá-los para sentirem o
prazer que os que cá estão já
sentem”, salientou o central do
Página 15
ABC.

Correio do Minho
ID: 33325131

27-12-2010

Tiragem: 8000

Pág: 18

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,78 x 2,01 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 3 de 4

ABC>>26 E 27

Carlos Matos confia
na conquista do título
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Correio do Minho
ID: 33325131

27-12-2010

Tiragem: 8000

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,16 x 3,47 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 4 de 4

Carlos Matos (ABC) em
entrevista ao ‘CM’: “se for
campeão em 2011 será o
título mais saboroso”
>> 26 e 27

Segunda 27 de Dezembro 2010
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Diário de Aveiro
A18

ID: 33318915

27-12-2010

Tiragem: 7014

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 18,40 x 20,83 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

A.A. Avanca decidida
a passar à segunda fase
O clube de Avanca, actualmente na terceira posição, é uma
das grandes surpresas da 2.a Divisão Nacional – Zona Norte
Evidentemente que acredito. Temos condições para isso. Esta
última vitória, frente à fortíssima equipa do Fafe, foi de tal forma brilhante que acabou por dar
uma maior crença à equipa, que
tem respondido muito bem.

ANDEBOL/2.a DIVISÃO
Avelino Conceição

D.R.

I A Associação Artística de Avanca, a cinco jornadas do termo da
primeira fase do campeonato da
2.a Divisão Nacional – Zona Norte, ocupa um sensacional terceiro
lugar,peloqueseacompetiçãoterminasse agora teria garantido um
lugar na fase seguinte da prova,

PERFIL
NOME: Luís Filipe Oliveira
Santos.
I IDADE: 29 Anos.
I NATURALIDADE: Vila
Nova de Gaia.
I CLUBES QUE REPRESENTOU COMO PRATICANTE:
Gaia, Ac. Porto, S. Hora, e
Sp. Espinho.
I CLUBES QUE REPRESENTOU COMO TREINADOR:
F.C. Porto (Formação), Gaia,
FC Porto (treinador-adjunto
de Carlos Resende) e
Artística de Avanca.
I

LUÍS SANTOS é o responsável técnico da Artística de Avanca
que junta as melhores seis equipas
do país deste escalão. O Diário de
Aveiro foi ouvir dois dos grandes
obreirosdestacaminhada vitoriosa: o treinador Luís Santos, técnico nortenho que vai na sua segunda época no comando da
equipa, e Tiago Cunha, um dos
melhores marcadores da prova,
com 98 golos em 13 jornadas.
Estava à espera de, a cinco jornadas do termo da primeira fase,
ver a equipa que orienta na terceira posição?
Sinceramente, estava. Esse foi

um dos objectivos a que nos propusemos no início desta época.
Como vão ser encarados os jogos
até ao termo desta fase?
Da mesma forma dos que tivemos para trás – encará-los como
finais que queremos vencer. A
primeira será já em Janeiro, em
“casa” do Callidas, onde queremos
dar seguimento a esta sequência
de vitórias que temos tido.
Sabendo da forte concorrência
que existe, acredita que a equipa
pode segurar este lugar?

Se conseguir passar à próxima
fase, quais serão os objectivos?
Os objectivos serão os mesmos:
ganhar jogo a jogo, mesmo sabendo da qualidade dos nossos adversários. Tentaremos que os jogadores se transcendam, pois será uma
fase ao melhor nível, em que qualquer uma das equipas terá de jogar
ao seu melhor nível para vencer.
O clube terá a sustentabilidade
necessária para poder sonhar
com uma subida ao escalão
maior do andebol nacional?
Face à actual conjuntura, sabemos que não temos as melhores
condições para jogar na I Divisão,
mas poderão ser os resultados a
criar essas condições. O andebol é
sempre pensado ano a ano. Estou
bastante concentrado neste projecto, sabendo que poderão aparecer outras oportunidades.
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Diário de Aveiro
ID: 33318915

27-12-2010
ANDEBOL

Tiragem: 7014

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 6,73 x 3,06 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

P23

Há muita ambição no
plantel da A.A. Avanca
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Jornal da Madeira
A20

ID: 33318716

27-12-2010

Tiragem: 6500

Pág: 31

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,51 x 9,40 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Nuno Silva
e João Ferraz
em Córdoba
Entre hoje e a próxima quartafeira, a Selecção Nacional de
Juniores “A” masculinos de Andebol marca presença no Torneio das “Quatro Nações”, que
tem lugar na localidade de Córdoba, em Espanha. Com jogos
diários frente aos seleccionados de França, da Tunísia e de
Espanha, a equipa das “quinas”
presente no evento integra os
andebolistas Nuno Silva e João
Ferraz (ambos do Madeira SAD,
vice-campeão nacional sénior).
Vasco Sousa
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Jornal da Madeira
A21

ID: 33318686

27-12-2010

Tiragem: 6500

Pág: 31

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,74 x 9,93 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Seis jovens
andebolistas
no “Kakygaia”
Seis jovens andebolistas da
Madeira estão a participar,
desde ontem (domingo) e até à
próxima quinta-feira, no Torneio Kakygaia (a ter lugar em
Vila Nova de Gaia) integradas
na Selecção Nacional de Juniores “C”. Para integrar este
grupo foram chamadas Jéssica
Ferreira, Mariana Sousa (ambas
Académico Clube Desportivo do
Funchal), Beatriz Alves, Bárbara
Gonçalves, Catarina Fernandes
e Anaís Gouveia (todas do
Clube Desportivo Escola Bartolomeu Perestrelo).
Vasco Sousa

Página 21

Voz de Chaves (A)
A22

ID: 33334228

24-12-2010

Tiragem: 5000

Pág: 31

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 16,62 x 15,09 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Jornal da Marinha Grande
A23

ID: 33320926

23-12-2010

Tiragem: 14000

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 9,13 x 15,26 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol

Infantis femininas
do 1º Maio invictas
As infantis da SIR 1º Maio continuam invictas e, a
três jornadas do final da 1ª fase do campeonato
nacional, já garantiram a passagem à fase
seguinte

No passado sábado deslocaram-se à Nazaré para
defrontar e bater o D. Fuas Roupinho por claros 18-8. A
equipa orientada pela treinadora Ana Rodrigues, entrou
em campo com uma postura agressiva, que rapidamente
lhe permitiu chegar aos 4-0 e desde logo amealhar uma
vantagem que jamais esteve em causa, tal a sua superioridade, chagando ao intervalo a ganhar por 7-3. Na
segunda parte, a treinadora de Picassinos rodou todo
o plantel dando minutos de competição às atletas mais
recentes, preparando o futuro, mas garantindo a gestão
do jogo e o ampliar da vantagem que terminou em dez
golos (18-8). Pela SIR 1º Maio alinharam e marcaram:
Inês Pereira, Marta Santos (5), Marta Oliveira, Jéssica
Cordeiro (4), Rita Carlos, Sónia Barros, Vânia Barros,
Carolina Cintra (5), Iris Amaral, Isabel Cardoso (4), Madalena Pires e Bruna Nunes. No próximo domingo, pelas
10h30, a SIR 1º Maio recebe o Catarinense no pavilhão
gimnodesportivo da Marinha Grande, junto à Escola
Nery Capucho. ß
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Labor.pt
A24

ID: 33321427

23-12-2010

Tiragem: 3000

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 27,38 x 7,64 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL
Juvenis fem.

Campeonato Nacional

Sanjoanense
Alavarium

31
30

Sanjoanense: Ana Araújo,
Patrícia Silva, Ana Silva, Inês
Machado, Raquel Correia,
Maria Leite, Carolina Silva,
Adriana Vieira, Carla Oliveira, Ana Santos, Ana Rita,
Inês Tavares, Rita Martins.
Treinador: Luis Ferreira.

até ao apito final.
Frente a uma forte equipa a Sanjoanense entrou
com algumas cautelas. Com
o decorrer do jogo o Alavarium foi-se mantendo na
liderança do marcador até
ao meio do primeiro tempo,
altura em que a Sanjoanense assumiu o comando. Na
segunda parte os visitantes
voltaram à liderança, mas
os alvinegros viriam a dar
a volta ao marcador, conseguindo levar a vantagem

Infantis fem.

Campeonato Nacional

Salreu 13
Sanjoanense 26
Sanjoanense: Ana Ferreira,
Sofia Silva, Beatriz Leite,
Ana Pinho, Filipa Vieira,
Carolina Pereira, Rita Leite, Eulália Silva, Andreia
Fernandes, Francisca Silva,

Rita Sá, Catarina Gomez,
Joana Alves.
Treinador: Rui Andrade e
Joana Machado.
A Sanjoanense entrou
bem no jogo realizando uma
boa primeira parte. Na segunda metade do encontro
as alvinegras dilataram a
vantagem, acabando por
ser uma boa oportunidade paras as mais jovens
demonstrarem as suas
capacidades.

Minis fem.

Campeonato Regional

Alavarium 12
Sanjoanense 25
Sanjoanense: Carla Moreira, Filipa Vieira, Joana Alves, Rita Leite, Eulália Silva,
Claudia Moreira, Carolina
Pereira, Francisca Silva.
Treinadores: Joana e Beto.

Nesta deslocação a
Aveiro a Sanjoanense sentiu algumas dificuldades,
nomeadamente na primeira metade do encontro, já
que tinham pela frente um
conjunto com uma maior
estatura. Na segunda parte,
com um melhor posicionamento, as jovens alvinegras
dominaram por completo o
encontro, conseguindo uma
vantagem confortável.
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Região de Leiria
A25

ID: 33322621

23-12-2010

Tiragem: 15000

Pág: 25

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 4,42 x 12,52 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Região de Leiria
A26

ID: 33322559

23-12-2010

Tiragem: 15000

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 4,49 x 6,05 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Gazeta do Interior
A27

ID: 33320550

22-12-2010

Tiragem: 5000
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 18,95 x 32,47 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Durante os primeiros trinta minutos as equipas teimavam em não descolar do seu adversário

ANDEBOL | ALBICASTRENSE 30 – POMBAL 27

Um pai Natal chamado
Hélder Lamela
Sem poder contar
com o concurso
do lesionado Luís
Gama, a ADA
teve no jovem
Hélder Lamela o
máximo goleador
da partida
Pedro Sobral

A Associação Desportiva
Albicastrense alcançou uma
vitória tão difícil como justa na
última jornada do ano.
Perante o Núcleo de
andebol de Pombal, a formação albicastrense contou com
a inspiração de Hélder Lamela
(12 golos) para conquistar três
pontos na luta pela fuga aos
últimos lugares.
Espera-se que este resultado possa servir de inspiração
para que a ADA comece
finalmente a subir na tabela
classificativa, de forma a
alcançar uma posição mais
condizente com o seu historial
na modalidade.

Em relação ao encontro do
último sábado, tratou-se de
uma partida muito equilibrada, com as duas equipas a
demonstrarem graves lacunas
em termos defensivos.
Entrou melhor o Pombal,
mas aos poucos a ADA
conseguiu recuperar, tendo
alcançado aos dez minutos a
primeira vantagem (5-4) no
marcador.
Curiosamente durante os
primeiros trinta minutos as
equipas teimavam em não
descolar do seu adversário e
mesmo quando estavam em
superioridade numérica, demonstravam algumas deficiências na finalização, mas
neste caso muito por mérito
dos dois guarda-redes, Pedro
Mendes da ADA e Diogo
Domingues pelo conjunto de
Pombal.
Foi preciso esperar pelos
últimos minutos da primeira
parte para que a ADA
conseguisse alcançar a maior
diferença deste período (1412), saindo para o intervalo
com uma vantagem de dois
golos.

CoraçãodaADA
garante a vitória
Olhando para aquilo que tinha
sido a etapa inaugural, era
fácil perceber que o jogo iria
continuar a ser equilibrado,
pelo que todos os pormenores
iriam ser determinantes para
encontrar o vencedor.
Com as defesas a
continuarem a encontrar
muitas dificuldades para
travar a meia distância adversária, o jogo decorria com
alternância no marcador, mas
sempre dando a ideia de que
desta feita, a ADA parecia mais
segura das suas reais
capacidades.
Com o desgaste a fazer-se
sentir, começaram também a
surgir os golos na ponta e na
zona do pivot.
Terá sido aqui que a ADA
começou a ganhar o jogo, é
que para além da tarde
inspirada de Hélder Lamela, e
mesmo quando este era alvo
de uma marcação mais
apertada, os azuis e brancos
contaram com os cinco golos
de Filipe Pereira, assim como o
acerto de João Silva e

Maximiano Ribeiro, com três
golos cada, bem acompanhados pelos dois golos de
Bruno Roberto, Luís Robalo e
João Romão.
No lado dos visitantes, a
veia goleadora de Tiago Marto
(11 golos) só contou com
alguma ajuda de Daniel
Mendes, João Simões e Micael
Lopes, que entre os três
apontaram nove golos.
Foi sem dúvida esta a base
da vitória da ADA, que
assentou a sua eficácia no
bloco da equipa, enquanto o
Pombal esteve demasiado
dependente de apenas quatro
jogadores.

Um lugar acima
Com este triunfo, a ADA
ultrapassou o Pombal na
tabela, subindo um lugar na
classificação.
A próxima jornada está
marcada para o dia 8 de
Janeiro, mais muito provavelmente por solicitação da
ADA, o jogo a realizar em
Castelo Branco com o
Benavente deverá ser adiado
para o dia 22 do mesmo mês. Página 27

Jornal da Mealhada
A28

ID: 33313130

22-12-2010

Tiragem: 4200

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 4,90 x 19,93 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol
Casa do Povo
da Vacariça
Resultados da jornada de
18 e 19 de Dezembro
Infantis Masculinos
Ílhavo, 4 – CP Vacariça, 30
Minis Masculinos
CP Vacariça, 23 – São Bernardo, 11
Minis Femininas
Valongo do Vouga, 35 – CP Vacariça, 11
Pavilhão Municipal de Casal Comba

Torneio juntou
12 crianças
Doze crianças participaram
na iniciativa desportiva do
projecto Educação em
Movimento “Torneio de
Andebol”, que decorreu na
manhã do passado dia 12 de
Dezembro, no Pavilhão
Municipal de Casal Comba. O
torneio foi orientado pelos
professores da Actividade Física
e Desportiva das Actividades de
Enriquecimento Curricular.
Este projecto, promovido
pela Câmara da Mealhada, no
âmbito das Actividades de
Enriquecimento Curricular
(AEC) – Inglês, Música,
Educação Ambiental e Desporto
–, prevê a realização de trinta e
três acções educativas dirigidas
especialmente às crianças, mas
também aos outros sectores da
população do concelho, e são
orientadas pelos professores das
respectivas AEC. Tratam-se de
iniciativas pedagógicas que
procuram complementar as
aprendizagens curriculares,
totalmente gratuitas e realizadas
em vários espaços do município,
que vão do Parque da Cidade e
dos jardins municipais, aos
equipamentos desportivos
disponíveis nas diferentes
freguesias.

Página 28

Região de Águeda
A29

ID: 33328150

22-12-2010

Tiragem: 14500

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 10,78 x 9,37 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Região de Águeda
A30

ID: 33328145
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Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 8,35 x 11,50 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Região de Águeda
A31

ID: 33328153

22-12-2010

Tiragem: 14500

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 20,54 x 18,89 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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