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DESPORTO

> Mais de 70 títulos vão estar em disputa em 11 modalidades. Braga e Guimarães acolhem provas.

UNIVERSITÁRIOCAMPEONATOS NACIONAIS UNIVERSITÁRIOS

> nuno gonçalves (UM)

A Federação Académica do Des-
porto Universitário (FADU) é a
entidade máxima do Desporto
Universitário (DU) em Portugal,
tendo sido fundada em 1990
com o objectivo de “dinamizar,
incentivar e organizar o desporto
no seio do Ensino Superior”. Ac-
tualmente, e passadas que estão
duas décadas, a FADU tem cerca
de 8000 praticantes filiados e
atribui 200 títulos nacionais uni-
versitários, sendo que grande
parte destes são disputados nu-
ma semana repleta de compe-
tição e emoção, que são as Fases
Finais dos CNUs.

As Fase Finais são um evento
multidesportivo onde se concen-
tram as equipas e os atletas das
diversas modalidades colectivas
e individuais que se apuraram ao
longo das fases de qualificação
regionais e nacionais.

Com a sua génese em 1990, e
tendo como palco a cidade de
Lisboa, as Fases Finais viajaram
pela primeira vez até ao Minho
em 1996. A AAUMinho iniciava
então o seu histórico percurso
como uma das grandes forças
motrizes no DU. Nesse ano a
academia minhota conquistou o
seu primeiro título colectivo
através do futsal masculino. O

andebol masculino da AAUM,
actualmemnte uma das modali-
dades mais medalhadas, subiu
nesse ano pela primeira vez ao
pódio (bronze).

Este foi o primeiro grande
evento desportivo que o então
recém-inaugurado pavilhão da
Universidade do Minho em
Gualtar acolheu, e a prova de-
correu apenas em Braga.

Passados dois anos os minho-
tos voltam a organizar as Fases
Finais na cidade dos arcebispos.
O andebol masculino e o volei-

bol feminino conquistaram os tí-
tulos de vice-campeões nacio-
nais universitários. Em termos
individuais, Solange Cabral con-
quistou a medalha de ouro no té-
nis de mesa (algo que viria a
repetir nos dois anos seguintes).
Patrícia Afonso (ténis de mesa) e
Cláudia Ribeiro (badminton)
conquistaram o bronze.

Na sua terceira organização do
evento (2002), a UMinho já com
o novo pavilhão desportivo no
Campus de Azurém em funcio-
namento, muda o seu centro de

operações para Guimarães, onde
irá decorrer toda a competição.

O andebol masculino conquista
então o seu primeiro “tridente”
(2000-2001-2002), o voleibol
feminino sobe ao segundo de-
grau do pódio e o futsal masculi-
no arrebatou o bronze. Nas mo-
dalidades individuais, Emanuel
Fernandes no xadrez fez xeque-
-mate à concorrência (ouro) e
Elias Bene no ténis sagrou-se
vice-campeão nacional.

Volvidos cinco anos (2007),
pela primeira vez umas Fases Fi-

nais são divididas entre duas
cidades: Braga e Guimarães.
Ambos os campis da UMinho
são o palco para mais uma histó-
rica edição onde os minhotos
conquistaram quatro medalhas
de ouro (andebol masculino,
voleibol feminino, ténis de mesa
e xadrez) e três de bronze (futsal
feminino e badminton). O volei-
bol feminino iniciou nesse ano
uma marcha triunfal que culmi-
nou na conquista consecutiva de
quatro títulos nacionais univer-
sitários.

Hoje, 20 anos após a conquista
da primeira medalha numas Fa-
ses Finais, a academia minhota
volta a apontar baterias aos tão
ambicionados títulos e terá pela
segunda vez nas actuais capitais
europeias da cultura e juventude
o local ideal para esta batalha.

Mais de 70 títulos univer-
sitários vão estar em disputa em
11 modalidades, tudo isto duran-
te nove dias e em mais de uma
dezena de instalações desporti-
vas. A AAUMinho, como seria
de esperar, vai ter mais um papel
de excelência não apenas em ter-
mos competitivos, mas também
em termos organizativos, com o
suporte da estrutura profissional
do Departamento Desportivo e
Cultural dos Serviços de Acção
Social da UMinho.

Fases finais de volta ao Minho
A Universidade do Minho volta a ser pela quinta vez na sua história o palco maior do desporto nacional universitário,
ao organizar entre os dias 14 e 22 de Abril as Fases Finais dos Campeonatos Nacionais Universitários (CNU’s). 
A AAUMinho conquistou pela primeira vez uma medalha nas Fases Finais em 1992, através do Voleibol Masculino.

NUNO GONÇALVES

Equipa de andebol da Universidade do Minho é uma das fortes candidatas às medalhas nos CNU’s
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DESPORTO UNIVERSITÁRIO>>22

Fases finais dos CNU’s 
de volta ao Minho
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CAMPEONATOS NACIONAIS UNIVERSITÁRIOS

Fases finais dos CNU’s
estão de volta ao Minho
de 14 a 22 de Abril >> 22
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RESULTADOS

FC Porto 
vence Benfica

O FC Porto venceu o Benfica,
por 24-22, e cimentou a
liderança do grupo A de
apuramento de campeão, 
da fase final do campeonato
nacional de andebol. No
Funchal, o Madeira SAD levou a
melhor no duelo com o Águas
Santas, ao vencer por 28-20,
enquanto o ABC foi derrotado
em casa pelo Sporting (19-22). 
No grupo B, os resultados
foram os seguintes: 
Sp. Horta-Fafe (16-13), 
S.Bernardo-Belenenses (23-21) 
e Xico Andebol-Ismai (32-29).
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> paulo machado

ABC sucumbiu no duelo com o
Sporting, depois de estar em
vantagem na partida. Leões so-
bressaíram na segunda parte e
alteraram o final de uma história
que até estava a ser escrita para
um final feliz da turma braca-
rense. 

Foi um jogo de nervos, com o
ABC a  traduzir a superioridade
no marcador no decurso da pri-
meira parte, aproveitando algu-
mas perdidas dos ‘leões’ nos mi-
nutos iniciais, e partindo para
uma exibição consistente, quase
sem falhas, alcançando uma
vantagem de quatro golos ao in-
tervalo (13-9) com José Pedro
Coelho em plano de destaque,
letal nas oportunidades que dis-
pôs.

O Sporting voltava a abanar no
Pavilhão Flávio Sá Leite, sem
argumentos para um ABC que se
revelava superior. Tudo corria
de feição. A meio da primeira
parte Álvaro Rodrigues chegou
a ser excluído dois minutos, com
o marcador ainda muito nivela-
do (3-3), mas nem nessa altura a
turma comandada por Carlos
Resende tremeu.

Os bracarenses chegaram a ter
cinco golos de vantagem (12-7),

abrindo caminho para um triun-
fo que parecia o destino. 

Mas o sonho dos bracarenses
tornou-se num pesadelo, com os
leões a darem a volta ao mar-
cador.

Na segunda parte, Hugo Fi-
gueira cresceu na baliza do
Sporting e a partida ficou re-
lançada, com os ‘leões’ a recu-
perarem do prejuízo (15-14), so-

bressaíndo ainda Fábio Maga-
lhães. O ímpeto dos ‘academis-
tas’ baixou, sobretudo na eficá-
cia ofensiva. Aos 45 minutos, a
história do jogo alterou-se com o
Sporting a aproveitar a exclusão
de Luís Bogas e igualar a con-
tenda (16-16). A história que até
caminhava para um final feliz
para os bracarenses, dava uma
volta quase inesperada, com

duros golpes na estratégia de
Resende: Tiago Pereira saiu le-
sionado e José Pedro Coelho as-
sumiu a posição de central. A
dez minutos do final, o Sporting
passou para a frente do mar-
cador (17-18) e foi-se aguentan-
do, com o ABC a acusar ainda
alguns erros da equipa de arbi-
tragem. E sem fulgor para voltar
a recuperar.

ANDEBOL

> Na próxima jornada a equipa do ABC defronta o Águas Santas.

FASE FINALGUARDA-REDES DO SPORTING FOI A PRINCIPAL FIGURA DO JOGO

ABC 191 

Humberto Gomes, Bruno Dias, Tiago
Pereira (1), José Rolo (2); Rui Lourenço
(1), Álvaro Rodrigues, Pedro Seabra (3),
José Pedro Coelho (8), Sérgio Caniço,
Miguel Sarmento (1), Fábio Vidrago (3),
João Santos, Mário Peixoto e Luís
Bogas. 
Treinador: Carlos Resende

SPORTING 221 

Hugo Figueira e Ricardo Correia; Frankis
Carol (1), Pedro Portela (5), Bruno
Moreira (6), Yailan Del Sol, Rui Silva
(2), Hugo Rocha (1), Fábio Magalhães
(3). Pedro Solha (2), Ricardo Dias (1),
João Pinto, João Paulo Pinto e Daniel
Muresan (1).
Treinador: Branislav Pokrajak

Árbi t ros:  Bruno Rodrigues e Carlos
Capela.
Intervalo: 13 - 9

Mudaram o final da história
O ABC saiu derrotado no duelo de ontem com o Sporting por 19-22, depois de uma primeira
parte soberba em que chegou a deter a vantagem de quatro golos. Partida marcada por
alguns erros da arbitragem, a lesão de Tiago Pereira e grande exibição de Hugo Figueira.

FLÁVIO FREITAS

ABC esteve em vantagem na partida, mas os ‘leões’ mostraram superioridade na segunda parte

lll

“Fizemos um jogo muito
equilibrado na primeira
parte, nomeadamente do
ponto de vista defensivo,
sofremos somente nove
golos. Mas na segunda
parte tudo se alterou, o
Hugo Figueira fez um
belíssimo jogo e faltou um
bocadinho assim para con-
seguir algo mais. Não pos-
so acrescentar mais a um
jogo em que não con-
seguimos marcar”

Carlos Resende (Trein. ABC)
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PRÓXIMA JORNADA

Sporting - FC Porto

Benfica - Madeira SAD

Águas Santas - ABC

4.ª JORNADA  

FC Porto 24 - 22 Benfica

ABC 19 - 22 Sporting

Madeira SAD 28 - 20 Águas Santas 

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1 FC Porto 4 3 1 0 104 : 99 5 42

2 Madeira SAD 4 3 1 0 99 : 81 18 37

3 Sporting 4 2 1 1 96 : 91 5 36

4 Benfica 4 1 1 2 93 : 95 -2 36

5 Águas Santas 4 0 0 4 100 : 115 -15 32

6 ABC 4 1 0 3 82 : 93 -11 31

                                               

GRUPO A   .

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.

Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga

Árbitros: Bruno Moreira 
e Carlos Capela

ABC 19
Humberto Gomes (Bruno Dias); José 
Rolo (2), Fábio Antunes (3), Tiago 
Pereira (81), Pedro Seabra Marques 
(3), Sérgio Caniço, Miguel Sarmento 
(1), Rui Lourenço (1), Mário Peixoto, 
José Pedro Coelho (8), Álvaro 
Rodrigues, e Luís Bogas

Treinador: Carlos Resende

Sporting 22
Hugo Figueira e Ricardo Correia; 
Frankis Marzo (1), Pedro Portela (5), 
Bruno Moreira (7), Del Sol, Rui Silva 
(1), Pedro Solha (2), Ricardo Dias (2), 
João Pinto, Daniel Murean, Hugo 
Rocha (1) e Fábio Magalhães (3). 

Treinador: Branislav Pokrajac

Ao intervalo: 13-9.

FC Porto reforçou comando
O Futebol Clube do Porto recebeu e bateu o Benfica

por 24-22 e aumentou para cinco pontos a vantagem sobre

o Madeira SAD, que agora está na segunda posição, de-

pois da vitória de ontem sobre o Águas Santas (28-20). Já 

o ABC, com a derrota frente ao Sporting, segue na última 

posição.

Protocolo com Escolas Dona Maria II e Carlos Amarante

ABC reforça posição nas escolas

Luís Teles ladeado pelos diretores das Escolas

O ABC celebrou ontem um 
protocolo de cooperação com 
as escolas D. Maria II e Carlos 
Amarante no âmbito do Des-
porto Escolar.

No evento marcaram presen-
ça o presidente do ABC Luís Te-
les, bem como o coordenador 
do Desporto Escolar do Distri-
to de Braga, Luís Covas.

O líder dos academistas  
considerou este momento 
como «um reforço do protoco-
lo de formação, uma vez que 
o ABC é uma escola de des-
porto». Por seu turno, Horten-
se Santos, diretora da escola 
Dona Maria II, referiu que «o 
bem-estar dos alunos é sem-

pre uma preocupação» e que 
o seu estabelecimento de en-
sino apoia a formação e pro-
jetos físicos». Em representa-

ção da Escola Carlos Amarante, 
Vasco Grilo sublinhou que «a 
escola está sempre aberta às 
forças vivas da cidade».

ABC fez uma primeira parte de bom nível mas eclipsou-se a seguir

Que se passou na segunda parte?
Luís Filipe  � Silva

Este jogo tinha tudo para ter 
um final feliz feliz para o ABC, 
mas tal não aconteceu. 

Depois de uma primeira 
parte muito bem consegui-
da, onde o ABC dominou em 
todos os aspetos um Sporting 
cuja exibição chegou a roçar o 
desastrado, veio uma segunda 
metade onde o ABC falhou re-
dondamente no capítulo ofen-
sivo e viu os leões recuperarem 
uma desvantagem que chegou 
a ser de cinco golos.

É certo que houve vários as-
petos que condicionaram a se-
gunda parte academista, mas 
não chegam por si só para ex-
plicar o descalabro e para os 
parcos seis golos marcados 
nesse período.

A lesão de Tiago Pereira que 
obrigou José Pedro Coelho a as-
sumir outras funções em deter-
minadas partes do jogo e tam-
bém algumas decisões menos 
acertadas por parte da equipa 
de arbitragem foram alguns 
dos percalços que o ABC teve 

de enfrentar, isto para além da 
subida de rendimento do Spor-
ting, bem comandado por Pe-
dro Portela e Bruno Moreira, os 
marcadores de serviço.

O ABC até conseguiu equi-
librar as operações, mas os 
10 minutos finais marcaram 
uma recuperação muito for-
te do Sporting.

Além disso, na baliza do 

Sporting, Hugo Figueira co-
meçou a assumir protagonis-
mo com várias defesas deci-
sivas que impediram o ABC 
de responder à letra aos go-
los dos “leões”.

Carlos Resende: 
«Faltou eficácia»

O técnico Carlos Resende fa-
lou em falta de eficácia para 

explicar o desaire.
«Só sofremos nove go-

los na primeira parte, fren-
te a uma equipa com o po-
derio do Sporting, não dei-
xa de ser notável, mas na se-
gunda parte apenas marcá-
mos seis golos.

Na segunda parte o Hugo Fi-
gueira fez uma exibição muito 
boa. Faltou eficácia».

O treinador referiu que 
Tiago Pereira ainda vai fazer 
raio-x para aquilatar a gravi-
dade da lesão.

Pokrajac satisfeito
O técnico do Sporting,

Branislav Pokrajac estava na-
turalmente satisfeito pelo 

rendimento no segundo tem-
po. «É muito difícil jogar fren-
te ao ABC em Braga e para 
nós é a razão porque não jo-
gámos bem.

Na segunda parte jogámos 
um pouco melhor, mas o ABC 
também não jogou bem. Fize-
mos uma recuperação fantás-
tica», disse.

José Pedro Coelho foi o melhor marcador do jogo, com oito golos

DR

DR

Página 11



  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,24 x 2,06 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 41233407 12-04-2012

Desporto p.23

ABC derrotado
no Sá Leite
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1º. Torneio Andebol Cup
UMA BOA JORNADA DE DIVULGAÇÃO DO ANDEBOL 

O 1º Termas Andebol Cup, orga-
nizado pela Associação de Pais 
do Agrupamento de Escolas 
de S. Pedro do Sul (APAESUL), 
constitui uma boa jornada de 
divulgação da modalidade, en-
tre os jovens, e de animação da 
comunidade, durante os dias 30 

e 31 de Março e 01 de Abril. Es-
tiveram presentes 250 atletas, em 
representação de dezanove  equi-
pas  femininas,  de sete clubes . 
Os jogos foram disputados nos 
pavilhões municipal da cidade, 
da Lameira – Termas e da Escola 
Secundária.  

 O destaque vai para a Casa do 
Povo de Valongo do Vouga que 
venceu nos escalões de infantis, 
iniciados e juvenis. A APAESUL   
participou em minis e infantis. 
À  cerimónia  de encerramento e 
de entrega dos prémios compa-
receram  o vereador do desporto 
da Câmara Municipal, Adriano 
Azevedo, o presidente da Junta 
de Freguesia, Vitor Figueiredo, o 
presidente da direção dos Bom-
beiros de Salvação Pública, An-
tónio Casais, o presidente da As-
sociação de Andebol de Viseu , 
professor Escada, o treinador do 
ABC de Braga e antigo interna-
cional, Carlos Resende e a capitã 
da seleção nacional de juniores 
femininos, Mónica Soares. 
As diversas classificações fica-
ram assim ordenadas:
Minis
1º. Colégio de Gaia
2º. ARC de Alpendurada
3º. APAESUL – “Pestinhas”
4º. APAESUL – “Gaivotas”
Infantis
1º. CP Valongo do Vouga

2º. CALE
3º. ARC Alpendurada
4º. Juventude do Lis
5º. APAESUL
6º. Batalha AC
7º. Colégio de Gaia
Iniciados
1º. CP Valongo do Vouga

2º. ARC Alpendurada
3º. Seleção de Aveiro
4º. Colégio de Gaia
Juvenis
1º. CP Valono do Vouga
2º. ARC Alpendurada
3º. Seleção de Aveiro
4º. Colégio de Gaia

ANDEBOL

Arca e Colégio de Gaia

Arca e Valongo
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  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 13,21 x 8,01 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41230529 12-04-2012
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A15

  Tiragem: 41957

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 8,79 x 28,72 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41230504 12-04-2012
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A16

  Tiragem: 41957

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 26,16 x 34,51 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 41230526 12-04-2012
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  Tiragem: 41957

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,48 x 7,33 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 41230526 12-04-2012
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A18

  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 27,14 x 14,86 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41233358 12-04-2012

“Sociedade” mostrou ter a lição bem estudada e não foi surpreendida.

Àterceira foidevez.Depoisde
duasderrotasna fase regular, on-
temà tarde, oMadeira SADcon-
seguiu, finalmente, derrotar o
Águas Santas, esta época. Os in-
sulares triunfarampor28-20eem
quatro jogos nesta fase final re-
gistam três triunfoseumempate.
Comotal,mantêmaperseguição
ao FC Porto, líder e campeão, e
mostram que têm argumentos
para lutar, de igual-para-igual,
com Benfica e Sporting pelo 2.º
lugar. Ao invés, os maiatos aver-
baram o 4.º desaire em outros

tantos embates e, ontem, não
conseguiram repetir a “proeza”
devoltar a se superiorizaraosma-
deirenses. SAD que tinha a lição
bemestudadaecontrolouapar-
tida, tendo chegado ao intervalo
na frentepor 12-7.Cincobolasde
vantagem que, no final, se cifra-
ram em oito (depois de 16-13 na
2.ªparte), numtriunfo “semespi-
nhas” (por 28-20) da equipa
orientada por Paulo Fidalgo.
Pelo conjuntomadeirense, jo-

garam e marcaram: Telmo Fer-
reira,GonçaloVieira (3), Leandro

Nunes (1), José Jesus, João Men-
des (3), Daniel Santos (6), Luís
Carvalho,NunoSilva (1), JoãoAn-
tunes (3), LuísMarques, João Fer-
raz (7), José Azevedo eHugo Ro-
sário (4).Nos maiatos, grande
destaque para Pedro Cruz, autor
de 11 golos.
Na próxima jornada, a 5.ª, já

no sábado (dia 14), o Madeira
SADdesloca-seàLuz, emLisboa,
para medir forças com o Benfica
(18h30). 1

Vasco Sousa

vascosousa@jornaldamadeira.pt

Os madeirenses venceram, no Pavilhão do Funchal, a forma-
ção nortenha por 28-20 e ainda não perderam na fase final.

Madeira SAD navega
em “Águas Santas”

7 ANDEBOL - 4.ª JORNADA DA FASE FINAL DA 1.ª DIVISÃO MASCULINA
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A19

  Tiragem: 106295

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 18,03 x 17,52 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41228763 12-04-2012
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A20

  Tiragem: 46977

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 42

  Cores: Cor

  Área: 4,97 x 8,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41228793 12-04-2012

Andebol

FC Porto derrotou 
Benfica e está mais 
perto do tetra
O FC Porto deu um passo 
importante para renovar o 
título de andebol, ao vencer 
em casa o Benfica, por 24-
22. Os “dragões” (42) somam 
agora mais seis pontos do 
que o Benfica (36), quando 
faltam seis jornadas. Os 
“encarnados” perderam  o 2.º 
lugar para o Madeira SAD (37), 
que ganhou ao Águas Santas 
(32), por 28-20. O Sporting 
(36) derrotou em Braga o ABC 
(31), por 19-22, e igualou as 
“águias” na classificação.
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A22

  Tiragem: 95662

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 26,51 x 27,24 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41230703 12-04-2012
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A23

  Tiragem: 95662

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 15,85 x 7,99 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41234010 12-04-2012
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A24

  Tiragem: 95662

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 6,12 x 19,32 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41230695 12-04-2012
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A25

  Tiragem: 95662

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 20-21

  Cores: Preto e Branco

  Área: 15,73 x 8,66 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41234034 12-04-2012
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A26

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 25,48 x 18,86 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 41215033 11-04-2012

ANDEBOL

> Direcção do ABC celebra hoje protocolos de cooperação com Escolas Carlos Amarante e D. Maria II.

JOGO AGENDADO PARA AS 21 HORAS NO PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

> paulo machado

O saldo dos confrontos entre
ABC e Sporting na presente
temporada é favorável aos bra-
carenses. Um empate (25-25) e
uma vitória (24-18). Nessa me-
dida, a confiança revelada pelo
presidente Luís Teles na abor-
dagem ao jogo desta noite é sus-
tentada com argumentos de pe-
so. Recorde-se, no entanto, que
o Sporting apresenta-se com a
moral em alta, depois da con-
quista da Taça de Portugal.  

“Trata-se de um jogo particu-
larmente difícil, com um adver-
sário que já mostrou a sua valia,
e está motivado pela última con-
quista da Taça de Portugal. 

Mas também é um adversário
com quem o ABC já demonstrou
que pode lutar de igual para
igual. 

Contamos com o apoio entu-
siasmante dos nossos adeptos,
que têm sido importantes e o
ABC tem argumentos suficien-
tes para levar de vencida esta
equipa do Sporting”, realçou o
presidente do clube minhoto. 

O jogo está agendado para as
21 horas no Pavilhão Flávio Sá
Leite, referente à quarta jornada
da fase final do campeonato.

Para esta noite estão agendados
os jogos da disputa do título na-
cional entre Madeira SAD-
-Águas Santas e e FC Porto-
-Benfica.

“Temos argumentos
para vencer o Sporting”
ABC reencontra esta noite o Sporting pela terceira vez na presente temporada e Luís Teles
destaca que a equipa já provou ter argumentos para derrubar os “leões”. A partida tem iní-
cio às 21 horas no Pavilhão Flávio Sá Leite

DR

Luís Teles apela ao apoio do público no jogo desta noite com o Sporting
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 4,78 x 2,11 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 41215033 11-04-2012
ANDEBOL>>21

ABC reencontra
esta noite Sporting  
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A28

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 12,77 x 3,84 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41215110 11-04-2012
.

Andebol: mérito desportivo para Luís Santos 
Numa cerimónia que teve início ontem pelas 17h00, no Auditório do Centro de Medicina
Desportiva, em Lisboa, o antigo presidente da federação Portuguesa de Andebol, Luís Santos
recebeu a mais alta distinção de Mérito Desportivo.  O 19º Governo Constitucional, através do
secretário de Estado do Desporto e da Juventude, Dr. Alexandre Mestre, condecorou o ex-
-dirigente com o Colar de Honra de Mérito Desportivo. 
O actual Presidente da Federação, Ulisses Pereira, também esteve presente na cerimónia.

Página 28



A29

  Tiragem: 36413

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 8,50 x 22,86 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41211158 11-04-2012

� Chegou ao fim, na quinta-fei-
ra, dia 5 de Abril, a XXV edição
do Nazaré Cup - Torneio Inter-
nacional de Andebol Jovem - Dr.
Fernando Soares, com a realiza-
ção das finais e a cerimónia de
entrega dos prémios.

Mil atletas, nas categorias de
infantis, iniciados e juvenis,
femininos e masculinos, dis-
putaram, durante os cinco dias
de competição, vários jogos até
se chegar às finais.

Para a organização, "assis-
tiu-se a bom andebol, a uma
grande festa do desporto, que
serviu para a troca de experi-
ências, num Torneio de onde
todos os participantes saíram
vencedores".

O Nazaré Cup realiza-se inin-
terruptamente há duas décadas
nas férias escolares da Páscoa,
destina-se a todas as equipas de
clubes, escolas e seleções nos
escalões de infantis, iniciados e
juvenis, nas categorias de mascu-
linos e femininos.

Os jogos decorreram nos

Pavilhões Municipais da Naza-
ré, Pavilhão de Valado dos Fra-
des; Pavilhão da Associação
Recreativa da Pederneira e Pavi-
lhão do Stella Maris.

Em infantis femininos o 1.o

lugar foi para JAC Alcanena,
seguido de Dom Fuas "A", Cor-
vera, Azabache e Dom Fuas "B,
respectivamente. Em infantis
masculinos, a vitória perten-
ceu ao Alto do Moinho, segui-
do do Évora AC, Grupo Astur e
Sporting CP.

Em iniciados femininos o pri-
meiro lugar foi atribuído ao SIR 1.o

Maio, seguido do São Bernardo,
Dom Fuas e Cister. Em masculi-
nos, o Belenenses ficou em pri-
meiro lugar, seguido de Corvera,
Boavista B e São Bernardo. 

Em juvenis femininos, a Vela
Tavira ficou com o lugar mais
alto do pódio, seguido do JAC
Alcanena, Azabache, Cister e
Dom Fuas; enquanto em mascu-
linos a vitória pertenceu ao Spor-
ting, seguido do Konskie, São
Bernanrdo "A" e Azabache. l

Nazaré Cup encerra
com cerimónia de
entrega de prémios

ANDEBOL

D
.R

.
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  Tiragem: 36413

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 8,50 x 22,86 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41211158 11-04-2012

� Chegou ao fim, na quinta-fei-
ra, dia 5 de Abril, a XXV edição
do Nazaré Cup - Torneio Inter-
nacional de Andebol Jovem - Dr.
Fernando Soares, com a realiza-
ção das finais e a cerimónia de
entrega dos prémios.

Mil atletas, nas categorias de
infantis, iniciados e juvenis,
femininos e masculinos, dis-
putaram, durante os cinco dias
de competição, vários jogos até
se chegar às finais.

Para a organização, "assis-
tiu-se a bom andebol, a uma
grande festa do desporto, que
serviu para a troca de experi-
ências, num Torneio de onde
todos os participantes saíram
vencedores".

O Nazaré Cup realiza-se inin-
terruptamente há duas décadas
nas férias escolares da Páscoa,
destina-se a todas as equipas de
clubes, escolas e seleções nos
escalões de infantis, iniciados e
juvenis, nas categorias de mascu-
linos e femininos.

Os jogos decorreram nos

Pavilhões Municipais da Naza-
ré, Pavilhão de Valado dos Fra-
des; Pavilhão da Associação
Recreativa da Pederneira e Pavi-
lhão do Stella Maris.

Em infantis femininos o 1.o

lugar foi para JAC Alcanena,
seguido de Dom Fuas "A", Cor-
vera, Azabache e Dom Fuas "B,
respectivamente. Em infantis
masculinos, a vitória perten-
ceu ao Alto do Moinho, segui-
do do Évora AC, Grupo Astur e
Sporting CP.

Em iniciados femininos o pri-
meiro lugar foi atribuído ao SIR 1.o

Maio, seguido do São Bernardo,
Dom Fuas e Cister. Em masculi-
nos, o Belenenses ficou em pri-
meiro lugar, seguido de Corvera,
Boavista B e São Bernardo. 

Em juvenis femininos, a Vela
Tavira ficou com o lugar mais
alto do pódio, seguido do JAC
Alcanena, Azabache, Cister e
Dom Fuas; enquanto em mascu-
linos a vitória pertenceu ao Spor-
ting, seguido do Konskie, São
Bernanrdo "A" e Azabache. l

Nazaré Cup encerra
com cerimónia de
entrega de prémios

ANDEBOL

D
.R

.
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A31

  Tiragem: 12597

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,06 x 15,92 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41210939 11-04-2012
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  Tiragem: 12597

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,06 x 15,92 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41210939 11-04-2012
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A35

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 8,74 x 11,05 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41211027 11-04-2012
Andebol
Luís Santos defende
regresso de Donner

O antigo presidente da Federação Portuguesa de 
Andebol (FPA) Luís Santos defendeu ontem o regresso 
de Aleksander Donner ao comando da seleção nacional 
e a saída imediata do atual técnico, Mats Olson.

«Se quer saber qual seria o meu selecionador eu digo-
-lhe: o Aleksander Donner», começou por afirmar Luís 
Santos, acrescentando: «Eu já tinha posto este senhor 
[Mats Olson] a andar e já tinha ido buscar o Donner. 
Ponto final». Luís Santos, que falava durante uma ce-
rimónia em sua homenagem presidida pelo secretário 
de Estado do Desporto, Alexandre Mestre, em Lisboa, 
adiantou ter reiterado estas ideias em conversa com 
o atual presidente da FPA, Ulisses Pereira.

A saída de Olson, cujo contrato com a FPA termina 
este verão, foi garantida em fevereiro por Ulisses Pe-
reira, quando ainda era candidato à presidência, com 
a justificação de que a federação não tinha capacidade 
financeira para a renovação do contrato.
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  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 8,74 x 11,05 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41211027 11-04-2012
Andebol
Luís Santos defende
regresso de Donner

O antigo presidente da Federação Portuguesa de 
Andebol (FPA) Luís Santos defendeu ontem o regresso 
de Aleksander Donner ao comando da seleção nacional 
e a saída imediata do atual técnico, Mats Olson.

«Se quer saber qual seria o meu selecionador eu digo-
-lhe: o Aleksander Donner», começou por afirmar Luís 
Santos, acrescentando: «Eu já tinha posto este senhor 
[Mats Olson] a andar e já tinha ido buscar o Donner. 
Ponto final». Luís Santos, que falava durante uma ce-
rimónia em sua homenagem presidida pelo secretário 
de Estado do Desporto, Alexandre Mestre, em Lisboa, 
adiantou ter reiterado estas ideias em conversa com 
o atual presidente da FPA, Ulisses Pereira.

A saída de Olson, cujo contrato com a FPA termina 
este verão, foi garantida em fevereiro por Ulisses Pe-
reira, quando ainda era candidato à presidência, com 
a justificação de que a federação não tinha capacidade 
financeira para a renovação do contrato.
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A37

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 23,94 x 25,92 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41219497 11-04-2012
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A38

  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Preto e Branco

  Área: 22,35 x 8,47 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41211116 11-04-2012
7 ANDEBOL - 1.ª DIVISÃO MASCULINA COM 4.ª JORNADA ESTA TARDE (18H30)

Madeira SAD tenta superar Águas Santas
Esta época, o Madeira SAD não tem sido feliz

com a formação do Águas Santas. Para o cam-
peonatoda 1.ªDivisãomasculina deAndebol, os
nortenhos venceramos dois embates da 1.ª fase
(27-26, no Funchal, e 33-26, naMaia), pelo que a
“sociedade” procura inverter, hoje, essa situa-
ção.Na fase final daprova, oMadeira SADocupa
o 3.º lugar, com 34 pontos, a um do 2.º, o Ben-
fica, e a cinco do líder, FC Porto, ao passo que o
Águas Santas é 5.º, com 31, tendo averbado três
desaires emoutros tantos embates. Assim, à par-

tida para a 4.ª jornada - esta tarde, a partir das
18h30, no Pavilhão do Funchal, o favoritismo
pende, claramente, para o lado dos insulares,
que somam duas vitórias e um empate. Mas,
pela tendência verificada entre madeirenses e
maiatos, esse estatuto terá de ser demonstrado
na prática e em campo, não apenas na teoria. A
equipa de Paulo Fidalgo procura, pois, superar a
sempre complicada formaçãomaiata, que volta
ao Funchal para... surpreender. 1

vascosousa@jornaldamadeira.ptInsulares não venceram esta época os maiatos.
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A39

  Tiragem: 14500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Preto e Branco

  Área: 22,02 x 15,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41217184 11-04-2012

ANDEBOL

Aguedenses marcaram mas Portugal 
falhou apuramento para mundial

A selecção nacional feminina 
de sub-20 falhou o apuramento 
para o campeonato mundial de 
sub-20 ao perder no jogo decisivo 
com a Espanha, por 34-22, na ter-
ceira e últi ma jornada do grupo 5 
de qualifi cação, que decorreu eu 
Gyor (Hungria). Nos jogos ante-
riores, Portugal ganhara folgada-
mente a Israel (41-13) e perdera 
com a Hungria (23-28).

As três aguedenses integra-
das na selecção marcaram go-
los, sendo que Mónica Soares 
(agora no CS Madeira) foi a me-
lhor marcadora da equipa nos 
jogos com a Espanha (6 golos) 
e Hungria (5), marcando ainda a 
Israel (1).

Lisa Antunes (agora a defen-
der as cores do Alavarium) mar-

cou a Israel (4), Hungria (1) e Es-
panha (1). Já Soraia Fernandes 
(LAAC) marcou a Israel (1) e a 
Espanha (2), fi cando em branco 

com a Hungria.
A Hungria venceu o grupo 

(3 vitórias) seguido de Espa-
nha (apurada por desistência 

da Oceânia para o fase fi nal do 
mundial, tendo sido atribuída 
mais uma vaga europeia ao 2º 
deste grupo), Portugal e Israel.  

Soraia Fernandes Mónica Soares Lisa Antunes
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A40

  Tiragem: 2500

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 15,29 x 25,12 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41216487 05-04-2012
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A41

Correio de Lagos   Tiragem: 4000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 7

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,77 x 9,13 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41217490 01-04-2012

ANDEBOL

Lagos recebeu Torneio
“Algarve Handball Cup”
Entre os dias 30 de março e 1 de abril
decorreu, em Lagos, o Torneio
“Algarve Handball Cup”. Esta iniciativa
desportiva veio, de certa forma,
colmatar uma lacuna existente nos
torneios femininos na Páscoa e
simultaneamente criar a oportunidade
das equipas masculinas virem até ao
Algarve a preços imbatíveis, con-
tribuindo para o desenvolvimento da
economia lacobrigense.
O Torneio que se desenrolou no
Pavilhão Municipal de Lagos, no
Pavilhão da Escola Tecnopolis e no
Pavilhão da Escola Secundária Gil

Eanes foi organizada pelo Clube
Desportivo da Escola Secundária Gil
Eanes e contou com o apoio da
Câmara Municipal de Lagos,
Federação Portuguesa de Andebol e
Associação de Andebol do Algarve.
O evento recebeu nesta 1ª edição, a
participação de duas centenas de
participantes que competiram nos
escalões juvenis (femininos e
masculinos) e juniores/seniores
(masculinos), distribuídos por vários
clubes: Futebol Clube do Porto,
Boavista Futebol Clube,  Futebol Clube
de Infesta, Ginásio Clube de Tarouca,

Lagoa Académico Clube, e os 3 clubes
lacobrigenses (Andebol Clube
Lacobrigense, Andebol Clube Costa
Doiro e o anfitrião Clube Desportivo
Gil Eanes.
A 1ª edição do“Algarve Handball Cup”
teve saldo positivo e promete
novidades, perspetivando-se a sua
internacionalização para 2013.
Quanto a resultados competitivos,
destaque para o FC Porto que venceu
em juvenis e juniores/seniores
masculinos, enquanto Maiastars
triunfou em juvenis femininos. 
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A42

Correio de Lagos   Tiragem: 4000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 7

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,17 x 37,09 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 41217540 01-04-2012
ENTREVISTA

Pedro Pinto, de 36
anos, é formado em
educação física e
desporto com opção
na modalidade de
andebol. Uma
modalidade que bem
conhece, pois ao
mesmo tempo que
frequentava a
Universidade jogava
no Futebol Clube do
Porto. No emblema
portista foi também
treinador de todos os
escalões de
f o r m a ç ã o .
Po s t e r i o rm e n t e ,
desenvolveu a
experiência como
técnico de seniores
em S. João da
Madeira, seguindo-
se a troca do Norte
para o Algarve. Veio
orientar a equipa sénior do
Andebol Costa D’ Oiro e
coordenar a formação deste
emblema lacobrigense.
Mas Pedro Pinto manteve uma
atividade intensa ligada ao
desporto. Lecionou educação
física, percorreu diversas escolas e
várias instituições, trabalhou com
miúdos e menos jovens,
enriquecendo o seu currículo
onde consta um número
considerável de cursos e ações de
formação, medalhas e diplomas
de mérito desportivo.
Já enraizado em Lagos, porém,
não resistiu a um convite para
rumar para Angola. Pedro Pinto é
a nova aposta do 1º de Agosto,
na modalidade de Andebol. O
clube angolano tem como
prioridade a formação dos atletas
a nível académico e técnico,
sendo um clube de referência em
Angola e atendendo que o
andebol feminino neste país está
bastante evoluído. Prova disso,
são os resultados obtidos, quer no
CAN quer no campeonato do
Mundo.

CCoorrrreeiioo  ddee  LLaaggooss  ––  TTrrooccoouu  oo
ggrraannddee  PPoorrttoo  ppeellaa  CCiiddaaddee  ddooss
DDeessccoobbrriimmeennttooss,,  ee  ttrrêêss  aannooss
vvoollvviiddooss  ppaarrttee  ppaarraa  uummaa  nnoovvaa
aavveennttuurraa  eemm  AAnnggoollaa..  QQuuee
mmoottiivvaaççõõeess  oo  ffiizzeerraamm  nnaavveeggaarr  aattéé
LLaaggooss??

PPeeddrroo  PPiinnttoo  ––  As motivações que
me trouxeram a Lagos foram do
foro profissional, no sentido de
abraçar um novo projeto na
minha vida relacionado com o
andebol e conciliar a vertente da
docência. Através do Sr. Carlos
Carneiro, Presidente do ACCD,
com o qual tinha uma amizade
desde os tempos em que estava
no FC Porto, surgiu a
oportunidade de vir exercer a
função de técnico de andebol no
escalão de seniores do ACCD.
Visto que a cidade de Lagos tinha
clubes de andebol com referência

a nível nacional e estava bem ape-
trechada em termos de
equipamentos desportivos para
exercer esta modalidade, achei
que poderia ser bastante positiva
esta experiência.

CCLL  ––  AAqquuii  cchheeggaaddoo  ddeesseennvvoollvveeuu
ddiivveerrssiiffiiccaaddaass  aattiivviiddaaddeess  ccoomm
mmaarrccaass  ppoossiittiivvaass::  aaeecc’’ss  ccoomm
ccrriiaannççaass,,  ssaaúúddee  eemm  mmoovviimmeennttoo
ccoomm  aa  33..ªª  iiddaaddee  nnaass  ffrreegguueessiiaass
rruurraaiiss,,  ee  ttrreeiinnaaddoorr  ddee  aannddeebbooll  ddee
33..ªª  ddiivviissããoo  ddee  sseenniioorreess  mmaassccuulliinnooss
nnoo  AACCCCDD..  QQuuee  bbaallaannççoo  ffaazz  ddeessttaa
ttrriippllaa  eexxppeerriiêênncciiaa??

PPPP  ––  Passados estes 3 anos, sinto
que foi uma experiência bastante
positiva e enriquecedora para a
minha vida profissional. Não só
me enriqueceu profissionalmente,
como criei laços de amizade e
companheirismo com quem
convivi e trabalhei nestes projetos.
Faço votos para que no futuro,
quando regressar a Lagos, possa
voltar a integrar estes mesmos
projetos. 

CCLL  ––  ““EEmmbbaarrccaa””  ppaarraa  AAnnggoollaa  nnaa
rroottaa  ddoo  AAnnddeebbooll,,  aabbrraaççaannddoo  uummaa
nnoovvaa  eexxppeerriiêênncciiaa  nnoo  sseettoorr
ffeemmiinniinnoo..  PPoorrqquuêê  eessttee  rruummoo  ee  qquuee
eexxppeettaattiivvaass  lleevvaa  nnaa  bbaaggaaggeemm??

PPPP  –– Trata-se de um projeto muito
aliciante porque sempre tive o
sonho de trabalhar
profissionalmente como técnico
de andebol. Esta oportunidade
surgiu e como é óbvio abracei este
projeto, visto que em Angola o
andebol feminino tem uma
grande projeção a nível nacional e
internacional. Atendendo que vou
trabalhar no 1º de Agosto, que
atualmente é o campeão nacional
de Angola, espero que esta
experiência profissional me
enriqueça ao nível do
conhecimento de forma a
continuar a evoluir como técnico
nesta modalidade que é o
andebol.

Pedro Pinto voa para
Angola para treinar
andebol feminino
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