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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES
FUTEBOL
• Taça das Confederações de 2013, no Brasil, até dia
30. • As equipas de Sub-11 e Sub-13 do CD Nacional no Torneio Internacional “Estoril Foot”, até sábado. • Treino da Selecção Sub-14 da Madeira,
19h15, Campo Adelino Rodrigues (ex-Liceu).
ATLETISMO
• Inscrições para a 6.ª Corrida das Mulheres (1 €) Império das Louças, Mini-Mercado Catedral e Marina
Shopping – até sexta-feira.
DIVERSOS
• A Direcção Regional de Juventude e Desporto promove formação nas áreas gerais de intervenção dos
docentes destacados no Movimento Associativo Des-

portivo – Hoje, Módulo de Treino Desportivo – Escola
Proﬁssional Dr.º Francisco Fernandes. • Comemorações do 15.º Aniversário do Complexo Desportivo da
Nazaré, até sábado. • O Clube Naval do Funchal organiza mais um “Malta do Calhau”, num almoçoconvívio, a partir das 13h, na Quinta Calaça.
VOLEIBOL
• Inscrições para o Circuito Regional de Voleibol de
Praia, a decorrer durante os meses de Junho e Julho,
percorrendo cinco concelhos da Região (Santana,
Machico, Funchal, Câmara de Lobos e Calheta).
TÉNIS-DE-MESA
• Énio Mendes em estágio na UAETTA (Federação
dos Emirados Árabes Unidos), no Dubai, até dia 27. •

Marcos Freitas participa no Open do Japão, em Yokohoma, até domingo.
TÉNIS/PADEL
• Daniel Rodrigues (Sub-14 do CD Nacional) no Torneio de Portimão, até domingo. • Inscrições para os
torneios de Ténis de Ténis e de Padel no Porto Santo,
até amanhã.
FUTSAL INATEL
• Entrega de prémios da Liga de Futsal do INATEL,
20h30, Pav. Trabalhadores.
ANDEBOL DE PRAIA
• Inscrições para o Circuito de Andebol de Praia (em
três etapas), na Marina do Lugar de Baixo, Calheta e
Santana.
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AUGUSTO SILVA
(Vice-presidente FPA)

HÉLDER CORREIRA
(Ex-director do ABC)

JOÃO FERREIRA
(Colaborador FPA)

CARLOS MATOS
(ex-capitão do ABC)

“Deve-se ampliar
ainda mais o
trabalho na base
da pirâmide. Estamos perante uma
geração de grande qualidade,
sendo necessário o fomento e
desenvolvimento”.

“O trabalho na
formação sempre
foi essencial no
desporto e continua a ser. É preciso
procurar os melhores técnicos para
as bases e ter alguma paciência
para os resultados”.

“O andebol sem
formação não teria
futuro. A Federação tem feito um trabalho acentuado
nessa área, nomeadamente através
de programas com as escolas. É por
aí que se começa a potenciar a
formação”.

“Acompanho mais
a formação do
ABC e apenas
acho que se deve trabalhar mais
para explorar o potencial dos atletas
para entrarem na equipa sénior, não
basta trabalhar para os títulos”.
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CLASSIFICAÇÃO FINAL:
1.º SL Benfica
2.º ABC de Braga
3.º AA Águas Santas
4.º Lagoa AC
Apuramento 3.º/4.º lugar:
A. Santas - LagoaAC 43-24
Final
SL Benfica - ABC
25-24

FASE FINAL NO PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

ANDEBOL

Uma final de reter respiração
até ao último segundo
O ABC perdeu pela diferença de um golo no duelo com o Benfica e assim deixou escapar
para os encarnados o título de campeão nacional na categoria de iniciados.
> paulo machado

O Benﬁca sagrou-se, ontem, em
Braga, campeão nacional de iniciados em andebol, depois de
levar a melhor no duelo com o
ABC (25-24) numa ﬁnal emocionante, com o jogo a ser discutido até ao último segundo. A
festa acabou por ser dos encarnados, com as lágrimas dos
jovens bracarenses a revelarem
alguma desilusão, mas regista-se
o honroso segundo lugar e a resposta que sempre manifestaram
ao longo da partida.
A turma orientada por Gabriel
Oliveira esteve bem melhor na
primeira parte, chegando ao intervalo com a vantagem de quatro golos (10-14) mas no início
do segundo tempo pecou na ﬁnalização, com o Benﬁca a passar para a frente do marcador.
No entanto, o jogo continuou

INICIADOS
SL BENFICA 251
João Machado, Eduardo Ferreira (3),
André Luzia, Ricardo Ucuahamba (1),
Nuno Moreira, Bernardo Barrué, Luís
King, Augusto Aranda (15), Miguel
Paiva (3), Lucca Suman, Vasco Lampreia
(3), José Palma, Pedro Loureiro e Diogo
Alves.,

ABC 241
Daniel Costa, Francisco Peixoto, João
Peixoto, Oleksandr Nekrushets (8), José
Fins, Alexandre Pinheiro, Andé Gomes
(4), João Duarte (1), Filipe Costa, Hugo
Manso (1), Lucas Ferrão (5), João
Pontes, André Sousa e Rui Ferreira (5),
Árbitros: Vânia Sá e Marta Sá.
Intervalo: 10-14

lll

ROSA SANTOS

Iniciados do ABC lutaram até à última pela conquista do troféu de campeão

emotivo, com as alternâncias no
marcador a serem várias e as defesas de Daniel Costa a manterem acesa a esperança dos

minhotos. Ao longo de todo o
encontro, porém, foi notório o
desequilíbrio de Augusto Aranda, um atleta do Benﬁca que

acabou por marcar a diferença.
Só na sua conta pessoal somou
15 golos, o que foi determinante
para a conquista do título.

“Tudo isto faz parte do jogo. Foi discutido até ao último segundo e temos de
dar os parabéns ao Benfica
que acabou por ser mais
feliz. Estas derrotas fazem
parte do crescimento
destes miúdos porque não
podem ganhar todos. Trabalhamos uma época inteira para chegar ao título,
mas o desporto é mesmo
assim...”
Gabriel Oliveira
(treinador dos iniciados do ABC)

PRESIDENTE DA A. ANDEBOL DE BRAGA

“A presença dos jovens nestas
competições ajuda-os a crescer”

lll
“Foi um grande jogo de andebol, assim como outros
grandes jogos que decorreram nesta fase final, que
contou com excelentes
equipas. Mostramos uma
qualidade muito apreciável
para este escalão de
iniciados e naturalmente
sabe muito bem ganhar.
Este foi um jogo que ABC
esteve melhor em momentos e noutros foi o Benfica.”

O presidente da Associação de Andebol de Braga, Manuel Moreira, ficou
satisfeito com o sucesso da organização desta fase final e registou pela
positiva a resposta que os jovens do ABC deram ao longo dos jogos,
apesar de não chegarem ao primeiro lugar. “Assumimos o projecto de
organizar esta fase final com dois objectivos: em primeiro lugar dar
seguimento ao trabalho de formação que é feito no ABC e depois
manter-nos a nível nacional no primeiro plano da formação. Já
organizamos a fase final em feminino na Maia e tivemos a sorte que a
nossa equipa foi campeã... Este segundo lugar em nada desilustra o
valor do ABC, a equipa esteve sempre em jogo e a discutir a vitória até
ao último segundo. Naturalmente era melhor termos ganho, mas é
muito importante para este grupo de jovens passarem por estas
experiências. Este tipo de competições ajudam os jovens a crescerem
e isso é que é importante. Nas derrotas também se ganha muita
experiência porque só assim é possível estar sempre nos principais
palcos”, referiu Manuel Moreira.

ROSA SANTOS

Presidente do ABC, Luís Teles, a confortar os atletas

João Castro
(treinador dos iniciados do Benfica)
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RUI DA CRUZ

Campo José Alves Madeira foi palco de vários jogos de andebol durante todo o dia de sábado

Quase uma centena de
jogos deram brilho à festa
Andebol Bodas de prata da associação distrital da modalidade foram assinaladas
no complexo do Fontelo com inúmeros jogos
Silvino Cardoso
Tal como estava agendado e
porque o tempo também colaborou, foi um sábado repleto
de alegria e grande convívio de
andebol. Tanto o campo relvado José Alves Madeira, como
os de areia, ambos no Complexo Desportivo do Fontelo,
serviram de palco para os diversos jogos de escalões jovens,

dignificando, assim, as “bodas
de prata” da Associação de Andebol de Viseu.
A sessão solene de abertura
decorreu no campo de futebol
de 7 e nela estiveram presentes
Paulo Marques, adjunto do secretário de Estado do Desporto
e da Juventude; Augusto Silva,
vice-presidente da Federação de
Andebol de Portugal, José Cardoso, director regional do IPDJ

do Centro e GuilhermeAlmeida,
vereador da Câmara de Viseu,
para além de Joaquim Escada,
presidente daAssociação deAndebol de Viseu, que abriu a série
de discursos, e ainda outros responsáveis pelo andebol no distrito e os jovens participantes e
praticantes, num total de mais
de 700 elementos.
Realizaram-se durante todo
o dia 60 jogos no relvado do

Campo José Alves Madeira e
mais 20 nos campos de areia,
mesmo ao lado do relvado.
No final, Joaquim Escada
mostrava-se satisfeito pela
forma como decorreram as iniciativas de “uma data de tanta
importância para o andebol do
distrito, sendo notório que a
força da modalidade esteve
presente e dignificou a efeméride”. |
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Tondela contrata
dois brasileiros
e um nigeriano P14
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ANTÓNIO SILVA

Pavilhão Flávio Sá Leite
Árbitro: Vânia Sá e Marta Sá

Benfica

25

Bernardo Barrue (João Machado);
Eduardo Ferreira (3), André Luzia, Ricardo (1), Nuno Moreira, Luís King, Augusto Aranda (15), Miguel Paiva (3),
Lucca Suman, Vasco Lampreia (3),
José Palma, Pedro Loureiro e Diogo Alves
Treinador: João Castro

ABC claudicou na parte
final e o Benfica
aproveitou para co
nquistar
o título nacio
nal de
iniciados

ABC

Presidente Luís Teles entrega as medalhas aos jogadores do ABC lavados em lágrimas com a derrota. Benfica festeja a conquista do título

Treinador: Gabriel Oliveira

ABC DEIXOU ESCAPAR O TÍTULO DE INICIADOS PARA O BENFICA

MANUEL MOREIRA, PRESIDENTE DA AA BRAGA

Disputado até ao fim

«Segundo lugar não
deslustra nada o ABC»

LUÍS FILIPE SILVA

O ABC falhou a conquista do título de campeão nacional de andebol
em iniciados ao ser ontem derrotado pelo Benfica (25-24) na final disputada no Pavilhão Flávio Sá Leite.
E que final se assistiu
ontem na “Catedral do
Andebol” nacional, onde a
competitividade imperou
até ao último segundo.
Tal como é próprio nestas idades, a partida conheceu vários ciclos durante os intensos 60 minutos.
O Benfica entrou me-

lhor graças ao desempenho com elevado índice de eficácia de Augusto Aranda, a grande figura do jogo de ontem com
15 golos apontados.
Mas o ABC depressa
corrigiu os aspetos defensivos e equilbrou a partida, onde contou uma uma
exibição de luxo do guarda-redes Filipe Costa.
No entanto, nos cinco
minutos finais da primeira
metade, e após a reentrada em jogo de Oleksandr
Nerkshets, os academistas
passaram para a frente do
marcador e construíram
uma vantagem de quatro
golos ao intervalo.

Benfica melhor
no segundo tempo
E no segundo tempo
tudo mudou. O Benfica
entrou melhor e em cinco
minutos anulou os quatro
tentos de desvantagem.
Essa reviravolta no marcador deixou mossas nos
atletas do ABC que não
mais tiveram a calma necessária para decidir o
jogo a seu favor nos momentos-chave.
E num jogo com uma
carga emocional muito
intensa foi nos pequenos
pormenores que o título
ficou entregue.
E talvez por ter operado
a recuperação, os atletas

do Benfica tiveram mais
frieza nas fases decisivas.
A dois minutos do final, o
ABC (o jogo estava empatado) teve a hipótese de
se adiantar no marcador
mas o ataque academista
falhou quando tinha só o
guarda-redes João Machado (grande segunda parte)
pela frente.
A partir daí Aranda decidiu a partida para o Benfica e o ABC, apesar de ter
lutado até à exaustão, não
foi capaz de igualar e forçar ao prolongamento.
No final foi bonito ver o
fair-play que imperou entre jogadores e adeptos de
ambos os clubes.

O presidente da Associação de Andebol de Braga,
Manuel Moreira, gostou do modo como decorreu esta
fase final, mas lamentou a derrota do seu filiado.
«Quando abraçámos o projeto de organizar esta fase
final, sem dúvida tínhamos dois objetivos. Primeiro
queríamos dar seguimento ao trabalho de formação
do ABC que era muito importante para nós, depois
outro era tentarmos manter-nos no primeiro patamar
da formação. Este segundo lugar não deslustra o
ABC porque estiveram em jogo até ao fim. Foi pena
não termos ganho, mas para estes jogos este tipo de
jogos fazem com que eles cresçam».
Águas Santas venceu o Lagoa AC por expressivos
43-24 e garantiu o terceiro lugar na prova.

GABRIEL OLIVEIRA, TÉCNICO DO ABC, RESIGNADO

«Parabéns ao Benfica»
O técnico do ABC Gabriel Oliveira estava triste com a
derrota mas considerou o Benfica «um justo campeão»
«Faz parte do jogo. Só acaba aos 60 segundos e lutámos
até ao fim. A sorte acabou por cair para o lado do Benfica.
Só tenho que lhes dar os parabéns porque cometeram
menos falhas. Mereceram ser campeões.
Estes miúdos têm 13/14 anos e isto faz parte do seu
processo de crescimento. Não podemos vencer tudo.
É complicado vê-los ali a chorar porque trabalhámos um
ano inteiro para isto e não conseguimos vencer. O Benfica
tem um jogador com muita experiência, o lateral direito
que fez toda a época nos juvenis. Demos tudo mas não

24

Filipe Costa (Daniel Costa); Francisco Peixoto, João Peixoto, Oleksandr Nekrushets (8), José Fins, Alexandre Pinheiro, André Gomes (4), João
Duarte (1), Hugo Manso (1), Lucas Ferrão (5), João Pontes, André Sousa e
Rui Ferreira (5)

chegou. O desporto é mesmo assim», disse.

João Francisco:
«Grande jogo de andebol»
«Foi um grande jogo de andebol. Mostrámos uma
qualidade apreciável para este escalão. Sabe muito
bem ganhar assim. Foi um jogo típico destes escalões.
Os jogadores estão num processo de especialização
em que o sentir o jogo, a calma a tranquilidade não
está lá. Existe a espaços. Num momento o ABC esteve
melhor, noutro estivemos nós, no final o crer a união
e a coragem fez-nos vencer o jogo».
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ANDEBOL
Portugal
perde na
Macedónia
e está fora
do Europeu
Portugal vai falhar a
fase final do Europeu
de 2014 de andebol,
que irá decorrer na Dinamarca, depois de ter
perdido na Macedónia
por 26-19, num jogo
decisivo do grupo 1 de
qualificação.
A seleção nacional
partiu para o jogo
no segundo lugar do
grupo, com mais um
ponto que a Macedónia,
mas são os macedónios
que, juntamente, com
a Espanha, vencedora
do grupo, marcarão
presença no Europeu.
Portugal não participa
num Europeu de andebol desde 2006, quando
a prova se realizou em
Espanha.
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ANDEBOL: DERROTA NA MACEDÓNIA (26-19)

Portugal fica
fora do europeu

Madeirense João Ferraz integrou a equipa que não conseguiu o apuramento para a Dinamarca

A selecção portuguesa de andebol masculino está fora da fase Campeonato da Europa, que terá lugar
em 2014, na Dinamarca.
Na derradeira jornada do Grupo 1
de qualificação, a equipa portuguesa
deslocou-se à Macedónia, e bastava-lhe um empate, dado que entrou nesta ronda com cinco pontos,
contra quatro do seu adversário.
Na frente, como vencedora do
agrupamento, estava já a Espanha,
há muioto classificada.
Mas porque se apuravam duas
equipas para essa fase final do europeu, era grande a expectativa na
comtiva portuguesa, na qual estão
integrados dois jogadores madeirenses: Pedro Spínola e João Ferraz,
ambos jogadores do FC Porto.
Afinal, tudo correu mal à equipa
das quinas, que não teve hipóteses,
perdendo por 26-19, em partida dis-

putada em em Skopje e integrada
na sexta e última jornada da poule.
A selecção lusa, que não podia ser
derrotada de maneira a poder estar
presente na Dinamarca, equilibrou o
resultado apenas nos primeiros minutos (2-2), andando depois sempre
atrás do prejuízo, pois o adversário
foi mais eficaz no ataque e na defesa.
A perder por quatro golos (14-10)
ao intervalo, os pupilos de Rolando
Freitas ainda esboçaram uma reação
(18-17), mas não resistiram à boa
ponta final da Macedónia, que assim se apura para o Europeu com a
Espanha, campeã mundial, que terminou a mesma série no 1.º lugar e
invicta (12 pontos), ao vencer (29-16)
a Suíça em Leon.
Quanto a Portugal, acabou em 3.º
(5 pontos), atrás da Macedónia (6) e
à frente da Suíça (1). 1
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7 Andebol. A selecção portuguesa de andebol, onde alinha os madeirenses Pedro
Spínola e João Ferraz, está
na luta pela qualificação para
o Euro 2014. Hoje a equipa
das quinas vai discutir o apuramento na visita à Macedónia, em jogo da última jornada do Grupo 1. O empate
basta para a selecção nacional carimbar presença no
próximo ano na Dinamarca.
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7 Andebol. Foi ontem divulgada a tabela dos melhores
clubes europeus nos últimos
20 anos e o ABC de Braga,
que em 1993/94 venceu a
Liga dos Campeões, é 17.º,
com 61 pontos. Top 10: 1.º
Barcelona (Espanha), 324
pontos; 2.º Kiel (Alemanha),
304; 3.º Veszprém KC (Hungria), 262; 4.º Croatia Osiguranje (Croácia), 236; 5.º Atlético Madrid (Espanha), 226;
6.º Pivovarna (Eslovénia), 215;
7.º Montpellier (França), 192;
8.º Chekhovskie Medvedi
(Rússia), 147; 9.º San Antonio
(Espanha), 137; 10.º Handewitt (Alemanha), 136.
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Cores: Cor
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Área: 16,09 x 6,97 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol Solidário rendeu 3.175 euros ao Núcleo da Liga Contra Cancro
A IV edição do Torneio de Andebol Solidário “Um Golo
Pela Vida” disputado por equipas seniores femininas (8)
e masculinas (5), ao longo do dia ontem, rendeu 3.175
euros à Liga Regional da Liga Contra o Cancro. Emanuel
Alves, presidente da AAM, e João Santos, DRJD, procederam à entrega daquela receita à responsável do Núcleo Regional, Isabel França, na cerimónia de entrega
de prémios. Todas as receitas desta iniciativa solidária
reverteram, na sua totalidade, para a Liga, através da
inscrição das equipas participantes bem como da venda
de diverso merchadesing e de barraquinhas.
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ID: 48261385
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Period.: Diária
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Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

7 Andebol. O Marítimo terminou o "nacional" da II Divisão,
goleando, em "casa" do Samora Correia por 33-21, com
16-11 ao intervalo. Os verderubros o Grupo B da 2ª fase,
com 11 pontos de vantagem
sobre o 2.º, o Marienses.
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Pág: 16
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Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,58 x 28,83 cm²
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Corte: 1 de 1

ANDEBOL - AAM PROMOVEU FESTA DE ENCERRAMENTO DA ÉPOCA 2012/13

Equipa de juvenis femininos do Sports Madeira sagrou-se campeã regional e nacional e foi homenageada pela AAM.

A Associação de Andebol da
Madeira (AAM) procedeu ontem à tarde, à entrega de prémios da época 2012/13 na “catedral” da modalidade, pavilhão
do Funchal. Os campeões regionais nas diversas categorias e os
vencedores nas diferentes competições realizadas ao longo da
temporada, desde os bambis,
infantis, iniciados, juvenis até aos
juniores, em ambos os sexos, foram contemplados com troféus
e medalhas alusivas às suas conquistas.
Uma cerimónia que reuniu
largas dezenas de atletas e
grande número de espectadores que compuseram as banca-

das e que se renderam à intervenção do Grupo de Ginástica
Acrobática da Escola Básica e
Secundária de Santa Cruz. Uma
participação que deu um brilho
especial a um evento que contou com a presença do director
regional de Juventude e Desporto, João Santos, bem como
dos principais responsáveis directivos e técnicos da AAM e
diversos dirigentes dos clubes
que disputam as provas da modalidade.
Um fecho de época que reuniu a vasta família do andebol
regional para premiar e prestar
homenagem aos jovens vencedores e talentos da modalidade

Duarte Gomes

Prémios e homenagem
aos Campeões

que além das conquistas regionais têm conseguido trazer para
a Região títulos nacionais.
Exemplo disso foi a equipa feminina de Juvenis do Club
Sports Madeira que disputou a
fase final e sagrou-se campeã
nacional da categoria no início
deste mês. Na cerimónia de ontem, esta formação do Sports
Madeira recebeu o troféu de
campeão da Madeira, sendo
ainda homenageada pela AAM
pela conquista do ceptro nacional para mais numa época
difícil e com muitos entraves
para poder competir fora da Região. A Associação homenageou ainda os árbitros. 1
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