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ANDEBOL:
ANDEBOL FEMININO DO ACV
EM DESTAQUE NO FIM-DE-SEMANA
As equipas femininas do ACV Andebol
Clube tiveram um fim-de-semana de êxi-
to. No escalão infantil golearam o Barro-
sas por 1-29 em Felgueiras.
Já no que diz respeito ao escalão de ju-
venis, as atletas famalicenses consegui-
ram mais um bom resultado (18-6), na
recepção ao Callidas Club.
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ANDEBOL

Tchicoulaev deixa
Xico Andebol
Eduardo Rodrigues
é o novo treinador
O Xico Andebol anunciou, ontem,
que por razões de natureza despor-
tiva, Viktor Tchicoulaev deixou de
ser o treinador da equipa sénior do
clube vimaranense.
Ao antigo internacional português
sucede agora uma dupla composta
pelo treinador principal Eduardo
Rodrigues e pelo seu adjunto José Leite.
Recorde-se que neste momento, a formação do Xico Andebol disputa
a série de manutenção do campeonato nacional de andebol, ocupando
o penúltimo lugar da tabela classificativa, com 20 pontos, depois de ter
perdido, na última jornada, com a equipa do AC Fafe.

DR

Tchicoulaev deixou Xico Andebol
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do campeonato com 21 vitórias
em 22 jogos, uma marca notá-
vel e que lhe garante o primei -
ro lugar e a vantagem de jogar,
em casa, os jogos de desempa -
te dos “play-off” (eliminatórias
disputadas à melhor de 3 jo-
gos) em casa. Nos quartos-de-
final, o Alavarium defrontará o
Maiastars e espera-se que as
aveirenses consigam impor a
sua superioridade e alcançar
as meias-finais, o que lhes ga-
rantirá o melhor resultado da
história do clube.|

Alavarium vence primeira
fase do Nacional Feminino
Andebol O triunfo frente ao Colégio João de Barros foi o 21.º em 22 jogos, o que
demonstra a grande época da equipa aveirense
ALAVARIUM                                  32

Treinador: Ulisses Pereira.
Diana Roque e Andreia Madail; Mari-
ana Lopes (6), Rita Alves, Rita Neves,
Soraia Domingues, Viviana Rebelo (1),
Ana Marques (2), Cláudia Correia (12),
Filipa Fontes (4), Inês Branco, Soraia
Fernandes (1), Ana Seabra (6) e Maria
Ramos.

COL. JOÃO BARROS                24

Treinador: Paulo Félix.
Carolina Costa e Ludmila Soares (GR),
Dulce Pina (4), Eduarda Pinheiro (7),
Maria Pereira (4), Nathalie Lopes, Na-
talina Melo (3), Andreia Neves, Inês
Catarino, Paula Malcato (5) e Helena
Corro (1).

Local: Pavilhão do Alavarium, em
Aveiro.
Assistência: 250 espectadores.
Árbitros: Rui Rodrigues e João Fernan-
des.
Oficial de mesa: Rosa Pontes.
Ao intervalo: 15-12.

Jogo aguardado com grande
ansiedade pelas aveirenses, que
sabiam que, em caso de vitória,
garantiam o primeiro lugar na
primeira fase do Nacional da
1.ª Divisão de Senio res Femini-
nos e uma gran de vantagem
no “play-off”, que vai decidir o
título nacional.

Pela frente estava o Colégio
João de Barros, um dos candi-
datos ao triunfo na competição
e que o Alavarium tinha tido

mui tas dificuldades para ven-
cer no jogo da primeira volta,
onde apenas conseguiu triun-
far por um golo. Os primeiros
minutos de jogo foram mar-
cados pelo equilíbrio, com os
ataques a conseguirem supe-
riorizar-se às defesas.

Mas, paulatinamente, as avei -
renses foram ganhando vanta-
gem, através de um ataque se-
guro e dos remates de primeira
linha de Cláudia Correia, que
es  teve verdadeiramente impa-
rável. Ao intervalo, as aveiren-
ses venciam por 15-12 e te-
mia-se que a formação de
Pom bal conseguisse dar a
volta na segunda parte.

Contudo, o Alavarium
en  trou mui to forte na se -
gunda par te, alternando o
seu sistema defensivo
para 6x0, defen-
dendo com
gran de inten-
sidade e
sain do rápi -
do para o
contra-ata-
que, perante
o entusiasmo
dos adeptos
que encheram

o pavilhão, nunca se cansan-
doram de apoiar a equipa.

O resultado final demonstra
a inequívoca superioridade da
equipa aveirense, que alcan-
çou uma vitória perante um
dos candidatos ao título. Cláu-
dia Correia foi a melhor joga-
dora, bem secundada por Ana
Seabra e Andreia Ma dail, entre
as aveirenses. No Co légio João
de Barros, destacaram-se Edu -
ar da Pinheiro, Paula Malcato e
Ludmila Soares.

O Alavari um/Lo ve Tiles
terminou, des ta for -

ma, a primeira fase RESULTADOS

22.ª Jornada
Alavarium-Col.João Barros      32-24
CA Leça-Madeira SAD                 16-34
Juvemar-Alcanena                           24-26
Colégio Gaia-Juve Lis                     33-30
Santa Joana-CS Madeira            23-24
Maiastars-P. Manuel                       21-19
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Alavarium               22   21    0      1  698-55564
Madeira SAD       22   20    1      1  723-43263
Col. João Barros22   16    1      5  649-50755
Juventude Lis      22   13    3      6  572-49751
Alcanena                  22   10    4      8  600-57846
CS Madeira            22   12    0   10  565-59846
Colégio Gaia         22   11    1   10  615-62945
Maiastars                22       7    2   13  533-59338
Juvemar                   22       6    0   16  469-59934
CA Leça                     22       5    0   17  491-59332
Passos Manuel   22       4    0   18  494-63530
Santa Joana           22       1    0   21  515-70822

Cláudia Correia
esteve imparável
na finalização

D.R.
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL • Treino do Marítimo, às 10h, em Santo Antó-
nio. • Treino do Nacional, às 16h, na Choupana (Aberto).
Conf. Imprensa, 15h40. • 1.º Estágio de Aperfeiçoa-
mento para jovens futebolistas nascidos entre 2000 e
2002, Campo Adelino Rodrigues (ex-Liceu), até amanhã.
• Cristiano Ronaldo e Danny integram Selecção Nacional
para os jogos com Israel e Azerbaijão, até dia 26. • 5.º
Treino Centro de Formação Selecção Sub-13 da Ma-
deira, 10h, Campo Adelino Rodrigues (ex-Liceu). • Jogos
em atraso da 3.ª Jornada Camp. Divisão de Honra Regio-
nal: Caniçal-Santacruzense, 20h, Caniçal. Câmara de
Lobos-Santo da Serra, 20h, C.ª Lobos. Choupana-Marí-
timo C, 20h30, Choupana. Porto da Cruz-São Vicente,
20h30, P. Cruz. • Selecção Feminina Sub-16 da Madeira
no 12.º Torneio Inter-Associações de Futebol de 7, em

Castelo Branco, até 6.ª feira. Hoje, jogo com Leiria, 11h.
ANDEBOL • Madeirenses integram estágio da Selecção
Nacional Sénior fem, em Leiria, até amanhã. • A dupla
de árbitro madeirense, Ricardo Fonseca/Duarte Santos,
no Torneio do Bahrain, até sexta-feira. • Madeirenses no
Estágio Nacional da Selecção Juniores A femininos, em
Almada, até amanhã. • Madeirenses na Selecção Nacio-
nal de Juniores B fem. Em estágio, emAlmada, até hoje.
VOLEIBOL • Inscrições para o Torneio de Voleibol de
Praia “Spring Break” Porto Santo, a ter lugar nos dias 29
e 30, até sexta-feira. JUDO • A Associação realiza Está-
gio de Páscoa, 9h30/11h30 e 15h30/17h30, instalações
do Clube Naval do Funchal, até amanhã.BASQUETEBOL
• Selecções da Madeira Sub-14 e Sub-16 (masc. E fem.)
na Festa do Basquetebol Juvenil - Campeonatos de Por-

tugal de Selecções Distritais, em albufeira,Algarve, até
domingo. TÉNIS • Inscrições para a 1.ª Etapa do Circuito
Regional Sub-12 e Sub-16, em singulares masc., pelo
CD Nacional, até hoje. • Inscrições para o Torneio de
Ténis e de Padel Páscoa2013, a ter lugar no Porto Santo,
até dia 27. • Daniel Rodrigues (CD Nacional) no 20.º Tor-
neio Internacional Maia Jovem, até domingo.CANOA-
GEM • David Fernandes e Joana Sousa (Naval do
Funchal) em estágio na Selecção Nacional de Veloci-
dade, em Montemor-o-Velho, até sábado. • Rodolfo
Neves e Gonçalo Neves (Naval do Funchal) no estágio da
Selecção Nacional de Sub-23, Centro de Alto Rendi-
mento de Montemor-o-Velho, até dia 29.DIVERSOS •
Campanha de angariação de novos sócios no CD São
Roque, até final do mês.
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Madeira SAD vs.
“Sports” na Taça
de Portugal
Foi ontem sorteada na sede da
Federação Portuguesa de An-
debol a eliminatória referente
aos oitavos-de-final da Taça de
Portugal feminina de Andebol.
De acordo com o sorteio, no dia
25 de Abril Uma quinta-feira),
haverá dérbi regional no Pavi-
lhão do Funchal, opondo Ma-
deira SAD e Sports da Madeira.
Os restantes embates dos “oi-
tavos” são: Alcanena-Juve Mar;
assos Manuel-Alavarium; Juve
Lis-Assomada; Colégio de
Gaia-Santa Joana; Leça-Alpen-
dorada; Maiastars-Académico
FC e Colégio João de Barros-
São Bernardo. Nos “quartos”, a
1 de Maio, SAD ou “Sports” vão
jogar no recinto do Passos Ma-
nuel ou do Alavarium. 1

Vasco Sousa
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O futebol jovem é uma das valências
do Sporting Clube Santacruzense, fa-
zendoparte integrantedahistóriadaco-
lectividade.
Essa actividade continua actualmente

a fazer parte do “caderno” normal dos
“verde-pretos”, vivendoadaptadaauma
outra conjuntura económica de dificul-
dades que estão na génese da redução,
parametade, donúmerodepraticantes
(150/75) e doquadro de técnicos, com-
parativamente à época anterior.
O quadro actual é mesmo de pou-

panças e nem a luz, a água e o gás utili-
zado noComplexo das Eiras foge a essa
realidade.Ocoordenadordofutebol jo-
vem, Pedro Borges, informou que, por
exemplo, cada grupo de atletas dispõe
de 15 minutos para os necessários du-
chesequeoescalãode juvenis foi supri-

mido.O clube pensou suspender a ca-
tegoriade iniciadosmas talnãoveioase
concretizar, devido ao esforço no sen-
tido de criar condições à sua sobrevi-
vência.
Existeaconvicçãodequeofuturonão

poderá passar por mais cortes do que
aqueles a que já foi sujeito. A formação
não poderámorrer, não há hipótese de
“desistir” dos mais novos e se algo tiver
de ser reduzido não o será entre os jo-
vens. A alegria dos putos no Complexo
dasEirasémesmoparacontinuar.Essaé,
pelomenos, a opinião do coordenador
do futebol jovem Pedro Borges, no ano
debaptismodasactuais funções: «A for-
maçãoéessencial, não sepodematar o
futebol jovem,cortarmais que istoé im-
possível»,advoga.Umaposiçãopessoal,
sustenta.

Aestruturadeapoiodofutebol jovem
contempla dois técnicos para os escoli-
nhas (RuiMendonçaeEdgarConsuelo),
outrosdoisnos infantis (CarlosSalgueiros
e João Santos) e um treinador em cada
umdos restantes escalões (Horácio Fer-
reira nos iniciados e Ricardo Aguiar em
juniores). A rouparia também temmais
dois funcionários, omesmo sucedendo
comaáreaclínica, semesquecerumde-
legadoeumcondutorquemaisdeperto
trabalham nodia adia dos jovens.
Ao níveldasparticipaçõesdesportivas

o clubeesteve representadonoTorneio
doMarítimo, realizouvários jogos/treino
para minorar o grande atraso verificado
comoiníciodascompetições regionais,
sem esquecer as presenças nas “Atrapa-
lhanças” doMarítimo, Nacional e Porto
daCruz. 1

Complexo das Eiras acolhe diariamente a formação do SC Santacruzense

7 SPORTING CLUBE SANTACRUZENSE É PEDRA ANGULAR DO DESPORTO DO CONCELHO

O Sporting Clube Santacruzense foi fundado em
1935 por um grupo de adeptos que também
apreciavam a Académica e o Sporting. É essa a
razão porque a colectividade “veste” as cores
verde- pretas. O clube já teve várias modalida-
des mas como diz o seu presidente, Gil Alves, o
Santacruzense «sempre foi um clube eminente-
mente de futebol». A expressão maior desse
crescimento no plano hierárquico aconteceu em
1993/94 com a subida à III Divisão Nacional, sob
a presidência de Luís Gabriel.
Mas se recuarmos no “tempo” futebolístico,
vamos encontrar no “regional” grandes equipas,
jogadores como Martins, Zeca, Ascensão, que
saíram do “anonimato”, ingressando no Marí-
timo. Viviam-se os tempos do Campo Municipal
de São Fernando. Ali, junto à praia, viveram-se
muitas tardes de glória numa altura de grande
empatia entre gentes/futebol e clube que, diz-se,
se perdeu com a mudança para o Complexo das
Eiras. Muita da mística, da alma “verde-preta” foi
“consumida”. O actual presidente, Gil Alves, con-
firma esse cenário com as pessoas «a desliga-
rem-se um pouco». “Varreram-se” os tempos
mas não as vontades. O velhinho Santacruzense
está para durar...

Presidente assume prioridade: manter actividades
OSportingClubeSantacruzenseapresta-separa

comemorar no próximo domingo os 78 anos de
existêncianumaalturaemquesãocercade250os
jovens a serem formados na colectividade.Gil Al-
ves, opresidentedaDirecção, fala em«sérias difi-
culdades» numa fase de transição para uma con-
juntura mais actual de «consolidação das contas.
Agora, com a introdução do novo modelo, não
valeapenachovermaisnomolhado.Sabemosdas
dificuldadesdaRAM,dopaís».Apreocupaçãoes-
sencialdasuagestãoassentaem“manter todaaac-
tual actividade, eventualmente sem apostar tanto

nos resultadosdesportivos”.Garante,contudoque
nãohá«capacidadederesposta”paranovasapos-
tas. «É preciso dar os passos certos»mas confirma
que na próxima temporada o escalão de juvenis
voltará a fazer parte da “ementa” da formação.Gil
Alves, convidadoaolharaopassado, faloucomor-
gulho da força do automobilismo que, a partir da
década de 70, promoveu as suas cores, organi-
zandooRali de SantaCruz eodoPorto Santo, ce-
dendoo alvará ao actual Automóvel Clube
Concelho de Santa Cruz. O andebol de forma-

ção também teve o seu espaço.1

SantacruzenseUm pouco
de História

Eduardo Filipe, aos 8 anos, é um dos vários
“putos” a personificar a formação do SC Santa-
cruzense. Pertence às fileiras do futebol, ac-
tuando a extremo-esquerdo. Treina duas vezes
por semana no Complexo das Eiras e tem dois
amores clubísticos: o da terra, Santacruzense,
onde tem muitos amigos, e a paixão continental
chamada FC Porto. Vive em Gaula, está na ter-
ceira classe e não tem dúvidas em apontar
Messi como o melhor jogador do Mundo, lem
brando-nos o facto de ter sido «Bola de Ouro».

FFOORRMMAAÇÇÃÃOO

Vontade de formar
é superior aos cortes 

Textos: João Paulo Faria
Fotos: Duarte Gomes/JM

Eduardo adora
“o Bola de Ouro»

Escolinhas (petizes, benjamins, traquinas) são o início do “edifício” formativo futebolístico do SC Santacruzense que também tem
“bola” nos seniores e veteranos. O clube atravessa um período economicamente desfavorável e que já obrigou a reduzir  “a me-
tade” o número de atletas e técnicos. Nada, contudo, que impeça o clube de continuar a apostar na formação de atletas e cidadãos.
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APatinagemArtísticanoSCSan-
tacruzense é um caso de sucesso
que já remonta ao passado.
AdinâmicadeSheilaRodrigues,

umaantigapatinadorade sucesso,
imprimida ao longo dos anos tem
elevadoamodalidadenaMadeira
e entre a família santacruzense es-
ses mesmos benefícios fazem-se
sentir de uma forma bem vincada.
A secçãocontémcondiçõesque

propiciamacadavezmaior afluên-
cia de atletas e encarregados de
educação ao projecto.
Um projecto, diga-se, que re-

monta a 1995. “Tudo nasceu de
umabrincadeira, tínhamosumATL,
não havia grandes condições, fun-
cionávamos no polidesportivo, ao
lado do Campo Municipal, junto
ao actual Vila Galé”, diz a respon-
sável/coordenadora e vice-presi-
dente do SC Santacruzense para a
secção, Sheila Rodrigues.
Acabou o ATL e em Setembro

“choveram”ospedidosparaqueo
trabalhopudessecontinuardeuma
forma mais sustentada.
Uma ocasião de ouro para a

“todo-o-terreno” Sheila Rodrigues
fazer aquilo de que tanto gosta....
com outra desenvoltura. A Patina-
gem Artística passou, então, a ser

uma modalidade desportiva no
clube e, mesmo sem usufruir de
umpavilhão, foiemfrente... comos
treinos a serem levados a cabo ao
ar livre. Uma situação que se pro-
longaria até 2009...
A experiência de Sheila Rodri-

gues e o gosto - quem corre por
gosto não cansa -, costuma-se di-
zer, foi determinante. Aos 23 anos
comoatleta, juntando-seainda5/6
anos onde não só patinava como
exercia a função de técnica, assu-
mindo a condição exclusiva na
área do treino em 1995, Sheila co-
meçou a ver frutos do trabalho.
A secção contém na sua estru-

tura de apoio uma delegada (Ma-
ria Rodrigues) que trata da parte
burocrática.
O Santacruzense conta com

cerca de 45 atletas federados. As
meninas estão emgrandemaioria,
apenas um rapaz faz parte, Matias
Freitas de 4 anos, numa modali-

dade onde os atletas podem ser
federados quando atingem os 3
anos.
O Santacruzense apresenta to-

dososescalões,distribuídosdase-
guinte forma: Grupo de iniciação
B, 3a5anos (10atletas), iniciaçãoA
(8), infantis (8), iniciados (10), ca-
detes (6), juvenis (5), juniores (3) e
seniores (2). Participa anualmente
nos campeonatos nacionais de
apuramento da modalidade onde
cercade80patinadorescostumam
acorrer, e onde só passam à etapa
seguinte os 20melhores.
Os objectivos competitivos das

“verde-pretas” sãoosdealcançaro
referido passaporte nos escalões
de iniciados, juvenis e juniores.
Os infantis, cadetese junioresen-

trarão em competição a 18 e 19 de
Maio, numaprovaorganizadapela
AssociaçãodeLeiria.Nofimde se-
mana seguinte será a vez das ini-
ciadas, juvenis e seniores competi-
rememTorresVedras, numevento
promovidopelaAssociaçãodoRi-
batejo.
As “fases finais” estão calendari-

zadas para Junho e Julho, estando
igualmente garantida a presença
noTorneioNacionaldeBenjamins,
no Alentejo (Cuba). 1

O trabalho assinalável da secção da Patinagem Artística do SC Santacruzense, liderado pela antiga atleta Sheila Rodrigues

O Bilhar é a mais recente modalidade no clube, praticada em
ambos os sexos e já com algum trabalho visível. Ainda no passado
fim de semana o clube conquistou a Taça da Madeira no sector fe-
minino. A formação também já dá alguns passos nesta variante.A
outro nível é também de salientar a forma como o clube tenta
acompanhar os “quadros” escolares dos seus jovens atletas. Os
pais vêm com bons olhos essa abertura.A intervenção do clube, em
caso de insucesso escolar, pode passar pela proposta de redução
de treinos semanais.

Bilhar feminino
conquista Taça

«O Santacruzense continua a ser o mais forte do concelho»

Autonomia do Voleibol
7 UMA EQUIPA DE MINIS E OUTRA SÉNIOR

OVoleibol éoutradasmodalidadesdoclube. Tudocomeçouem
1993quandoa técnicaZitaGouveiapropôsaaberturada secção.As
actividades tiveram, então, início e durante quatro anos tudo de-
correu “sobre esferas”... Veio o interregno, a paragem com Petra
Nunes, ex-atleta do clube e actual vice-presidente do SC Santacru-
zense para amodalidade, a reabrir as “oficinas”, trabalhando na or-
ganizaçãoemconjuntocoma tambémtécnicaCátiaNicolau.Aco-
lectividade do leste da ilha conta comduas equipas: uma deMinis
femininos, composta por 15 voleibolistas, que vem disputando o
campeonato regionaldacategoria, eumaoutra “squadra” sénior, cir-
cunscrita à actividade física dos seus elementos, composta por
cerca de 20 jogadoras.
Em termosda suaorgânicaoVoleibol funcionadeuma formaau-

tónomae vê o trabalhoproduzido assentar na acção empreendida
porpais, atletas, treinadoresepatrocinadores. PetraNunesexaltaos
contributosda “VendadoSócio”, “Auto-Tudo”, “RestauranteSáMar”
e “Fushia” que “sponsorizam” todo omaterial desportivo. Sublinha
a «extraordinária participação dos pais, fazendo-o de uma forma
muito activa, quer nos treinos quer nas competições, acompa-
nhando emuito o percurso dos filhos”. O Pavilhão de Santa Cruz é
o localde trabalho. E foi ali, porexemplo,quese realizouumtorneio
de pais e filhos, cuja adesão situou-se nos 90%, sem
esqueceroTorneiodeDuplas .AsMinis, diga-se, participaramna

época passada no Torneio Internacional de Benjamins e Iniciados.

Um clube não vive apenas de resulta-
doscompetitivos.Noqueà formaçãodiz
respeito ainda o são menos relevantes.
«Sãosatisfatórios»,observaPedroBorges,
o líderdacoordenação.Oelementomais
importante retirado das manifestações
desportivas encetadas junto dos jovens,
de acordo comPedroBorges, «é a socia-
lização.Proporciona-seaosnossos jovens
outras vivências» em actividades que,

muitas das vezes, estão abertas aos en-
carregados de educação. Mas não tem
dúvidas quando refere que «o Santacru-
zense continua a ser omais fortedocon-
celho», relevandoa ideiadeque«ahistó-
ria faz a diferença». E por falar em força
aqui volta a entrar a Patinagem Artística
quenãosócultivaosvaloreseducacionais
como também apresenta (outros) bons
resultados. De tal forma o é que a coor-

denadoraSheilaRodriguesnãotemdúvi-
dasem afirmarque«desde96/97 temos
sido campeões regionais em todos os
escalões”. A nível nacional o clube tem-
se posicionado no “top-ten” nacional,
sagrando-se, em2006, campeãoe vice-
campeão de iniciados pelos “patins” de
Tânia Vieira e Ana Catarina Mata, res-
pectivamente.Aconstruçãodopavilhão
local foi determinante, refere. 1

Artística “sobre patins”
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Jogo Portugal-Suíça apresentado em Santo Tirso
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/03/2013

Meio: Atletismo Magazine.com

URL: http://www.ammamagazine.com/noticias/noticias-andebol/9821-jogo-portugal-suica-apresentado-em-santo-tirso

/

 
A Câmara Municipal de Santo Tirso e a Federação de Andebol de Portugal levaram a efeito uma
conferência de imprensa para assinatura do protocolo e apresentação do jogo Portugal-Suíça, relativo
à quarta jornada do grupo 1 da fase de apuramento para o Europeu de 2014, que vai realizar-se na
Dinamarca. Na cerimónia, que serviu igualmente para a divulgação do lote de convocados para os
jogos frente à Suíça, marcaram presença o presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, eng.º
Castro Fernandes; do vereador do Desporto, Dr. José Carlos Ferreira, dos diretores da Federação de
Andebol de Portugal, Augusto Silva e Dr. Eduardo Coelho; do selecionador nacional, Rolando Freitas e
de dois dos jogadores convocados - Tiago Rocha (FC Porto Vitalis) e Ricardo Pesqueira (ABC/UMinho).
O vice presidente da FAP, Augusto Silva, começou por usar da palavra para agradecer a presença do
presidente da Câmara de Santo Tirso e de todos os jornalistas e confessar que o Andebol tem uma
dívida de gratidão para cm Santos Tirso, cidade que tem profundas raízes que a ligam à modalidade. A
realização do jogo Portugal-Suíça em Santo Tirso visa atenuar essa dívida de gratidão que temos para
convosco. O vice-presidente da FAP assegurou ainda que a escolha de Santo Tirso não foi por acaso
mas por ser uma cidade com tradição no Andebol e, simultaneamente, por ter uma infraestrutura
fantástica que é o pavilhão onde o jogo vai realizar-se e, ao mesmo tempo, por estar no coração do
triângulo Guimarães-Braga-Porto onde a nossa modalidade tem uma força muito grande e por,
naturalmente, acreditarmos que vamos aqui abrir uma porta para a qualificação para o Europeu de
2014. Estou certo que o apoio dos adeptos vai conseguir dar corpo ao nosso sonho. Augusto Silva
agradeceu também à Comunicação Social presente já que com o vosso apoio, a nossa mensagem
chega mais longe e mais depressa. O selecionador nacional, Rolando Freitas, agradeceu a recetividade
que tem vindo a ser notória em todo o processo de acolhimento em Santo Tirso, reforçando o
sentimento de satisfação de toda a comitiva quando soube que ia disputar em Santo Tirso este
importante jogo frente à Suíça. Rolando Freitas fez alusão às excelentes condições do pavilhão, que
permitem à comitiva nacional desenvolver da melhor forma o seu trabalho com vista ao jogo com a
Suíça. Já o presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, eng. Castro Fernandes começou por
saudar todos os presentes, reafirmando a satisfação em Santo Tirso ser a capital do Andebol e
assegurar que nós é que agradecemos a escolha de Santo Tirso para palco deste jogo. Santo Tirso
está muito bem localizada pelo que temos excelentes condições de proximidade que permitem que o
público afeto à modalidade residente nestas localidades possa deslocar-se até ao Municipal de Santo
Tirso para presenciar este jogo. Castro Fernandes garantiu que a equipa vai sentir-se em casa. Depois
da assinatura do protocolo entre a Câmara Municipal de Santo Tirso e a Federação de Andebol de
Portugal, seguiu-se o anúncio da lista de convocados de Rolando Freitas O selecionador nacional,
Rolando Freitas, e os jogadores Tiago Rocha e Ricardo Pesqueira ficaram depois à disposição dos
jornalistas para responder às questões colocadas. EM DIRECTO Não é fácil compararmos o último jogo
com a Suíça, no Torneio do Qatar, com estes que vamos disputar agora. São jogos completamente
diferentes. Agora estamos perante um jogo de qualificação, estamos bem informados sobre a Suíça,
sobre as suas versatilidades e julgo que estaremos preparados para jogar com os suíços, sem estar a
pensar no jogo de Dezembro, que já passou e que já faz parte da história e que não nos vai trazer
nada para o futuro. Houve muitos elogios na sequência do nosso jogo com a Macedónia mas não nos
podermos esquecer que 'não há' jogo com a Macedónia se, antes, não houver dois jogos e duas
vitórias frente à Suíça. O nosso objetivo para este duplo confronto coma Suíça é vencer os dois jogo.
Não há que ter medo de o dizer. Temos de encarar este jogo com a Suíça como se de uma final se
tratasse. (Rolando Freitas, selecionador nacional) Este ano, e infelizmente, ainda não pude dar o meu
contributo à seleção nacional. Já estou habituado a ter de medir forças com jogadores de porte físico
elevado. Temos de defender muito bem neste pavilhão que a generalidade dos jogadores tão bem
conhece, pavilhão que seguramente vai estar cheio de público para nos apoiar. Estamos a fazer um
bom trabalho, com um excelente resultado frente à Macedónia mas ainda temos muito trabalho pela
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frente para garantir o apuramento para o Europeu de 2014. (Tiago Rocha, jogador) Jogámos com a
Suíça no Torneio no Qatar mas, obviamente, que são jogos diferentes. Na altura verificamos que se
trata de uma seleção com jogadores de alto poder físico, com excelentes rematadores da linha dos
nove metros. Desta vesz não será uma seleção muito diferente e a nossa defesa assumirá um papel
importantíssimo no sucesso em ambos os jogos. Vamos jogo a jogo, começando por vencer a primeira
partida na Suíça. (Ricardo Pesqueira, jogador)
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Torneio Internacional de Leiria apresentado em conferência de imprensa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/03/2013

Meio: Atletismo Magazine.com

URL: http://www.ammamagazine.com/noticias/noticias-andebol/9825-torneio-internacional-de-leiria-apresentado-em-conferencia-de-imprensa
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As seleções nacionais de Portugal, Eslováquia e Noruega e a equipa espanhola Balonmano Porriño vão
participar no I Torneio Internacional de Leiria de Andebol Feminino, que irá decorrer nos dias 22, 23 e
24 de março. "É um privilégio estar num torneio desta qualidade, numa região onde o andebol
feminino tem uma expressão muito significativa", afirmou João Florêncio, responsável pela Seleção
Nacional de Andebol Feminino, durante a conferência de imprensa de apresentação do torneio, que
decorreu na segunda-feira de tarde. João Florêncio destacou o trabalho que tem sido feito na região
pelo andebol feminino, "refletido nas inúmeras jogadoras que integram a seleção nacional": dez.
Número que, segundo Mário Bernardes, Presidente da Associação de Andebol de Leiria, "espelha o
bom trabalho que tem sido desenvolvido pelos clubes". Raul Castro, Presidente do Município de Leiria,
convidou os munícipes a apoiar as atletas de Leiria que integram a seleção nacional, assistindo às
partidas, cujas entradas são gratuitas. "Está tudo conjugado para que esta primeira edição possa ter
um grande sucesso." Mário Bernardes também destacou a qualidade das seleções participantes.
"Temos todas as condições para termos um espetáculo de alto nível." O dirigente desportivo
aproveitou para informar que os treinos serão abertos e que, no final de cada um, vai decorrer uma
mini-formação para debater o trabalho técnico desenvolvido. O primeiro jogo (sexta-feira) do I
Torneio Internacional de Leiria de Andebol Feminino vai decorrer no Centro Desportivo Juve Lis, a
partir das 19 horas, com a disputa do jogo entre as seleções da Noruega e da Eslováquia. Duas horas
depois, decorrerá a partida que colocará frente a frente a Seleção de Portugal e a equipa espanhola
Balonmano Porriño. No segundo dia (sábado), o torneio tem início às 15h30, no Pavilhão do Souto da
Carpalhosa, com a partida entre a Noruega e Balonmano Porriño. Pelas 17h30, será a vez do jogo
entre as seleções da Eslováquia e Portugal. A iniciativa termina no domingo, no Pavilhão dos Pousos,
com a realização das partidas entre as seleções de Portugal e Noruega, às 15 horas, e entre a
Eslováquia e Balonmano Porriño, às 17 horas. Os jogos podem ser acompanhados em direto através
da Andebol TV. Além disso, a partida entre as seleções de Portugal e da Noruega vai ser também
transmitida pela Bola TV e o jogo entre a Eslováquia e Balonmano Porriño será filmado por uma
televisão eslovaca. O I Torneio Internacional de Leiria de Andebol Feminino é organizado pela
Federação de Andebol de Portugal e pela Câmara Municipal de Leiria, em parceria com a Associação de
Andebol de Leiria. Conta ainda com o apoio das Juntas de Freguesia dos Pousos e do Souto da
Carpalhosa, bem como da Juventude Desportiva do Lis. "Só é possível a realização deste torneio
conjugando esforços nesta modalidade", afirmou Raul Castro.
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> carlos costinha sousa

A Federação Portuguesa de An-
debol apresentou, ontem, em St.
Tirso, o jogo Portugal-Suíça, a
contar para a quarta jornada do
grupo 1 da fase de apuramento
para o Europeu de 2014, com-
petição que vai realizar-se na Di-
namarca.

A cerimónia de apresentação
serviu ainda para o anúncio da
lista de atletas convocados para
os jogos frente à Suíça, da qual
faz parte Ricardo Pesqueira, jo-
gador do ABC/UMinho e único
representante do Minho nesta
convocatória, que considerou
que o jogo contra a equipa hel-
vética vai ser muito complicado,
mas a equipa nacional está pron-
ta para lutar pelo triunfo, para
manter o seu objectivo de garan-
tir o apuramento para o Campeo-
nato da Europa 2014.

“Jogámos com a Suíça no
Torneio no Qatar mas, obvia-
mente, que são jogos diferentes.
Na altura verificámos que se tra-

ta de uma selecção com jo-
gadores de alto poder físico,
com excelentes rematadores da
linha dos nove metros. Desta vez
não será uma selecção muito
diferente e a nossa defesa as-
sumirá um papel importantíssi-
mo no sucesso em ambos os jo-
gos. Vamos jogo-a-jogo, come-
çando por vencer a primeira par-
tida na Suíça”, referiu o jovem
jogador academista.

A lista de convocados para o
Portugal-Suíça é a seguinte:

Ricardo Pesqueira (ABC/UMi-
nho); Hugo Figueira, Fábio Ma-
galhães e Pedro Solha (Spor-
ting); Hugo Laurentino, Wilson
Davyes, Gilberto Duarte, Tiago
Rocha, João Ferraz, Pedro Spí-
nola e Ricardo Moreira (Porto),
Carlos Carneiro, Tiago Pereira,
Álvaro Rodrigues, Dario Andra-
de, José Costa, Cláudio Pedroso
e David Tavares (Benfica).

Os jogos contra a Suíça decor-
rem nos dias 4 de Abril, em St.
Gallen (Suíça) e três dias depois
em Santo Tirso.

Portugal ataca qualificação
A Federação Portuguesa de Andebol apresentou ontem, em St.º Tirso, o jogo Portugal-Suíça,
da fase de apuramento para o Europeu de 2014, que vai realizar-se na Dinamarca.

DR

Ricardo Pesqueira é o único representante de clubes do Minho nos convocados

MODALIDADESANDEBOL - APURAMENTO PARA O EUROPEU 2014
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ANDEBOL>>26
Portugal ataca
qualificação para europeu

Página 18



A19

  Tiragem: 36413

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,38 x 20,95 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 46713980 19-03-2013

José Roque

Leiria será o palco do Torneio
Internacional da cidade que
recebe as selecções nacionais
femininas de Portugal, Noruega
e Eslováquia e, ainda, a equipa
espanhola Balonmano Porriño
- que vem substituir a Rússia,
impossibilitada, à última hora,
de participar no Torneio.

De 22 a 24 de Março, o Cen-
tro Desportivo Juve Lis (dia 22),
o Pavilhão Souto da Carpalho-
sa (dia 23) e o Pavilhão Despor-
tivo dos Pousos (dia 24) rece-
bem os jogos do Torneio Inter-
nacional de Leiria. Portugal
começa por defrontar a equipa
de Espanha, o Porriño, na noite
de sexta-feira (21h00); no dia
seguinte, joga com a Eslová-
quia (17h30) e encerra a partici-
pação frente à Noruega (15h00).

Na apresentação da prova
que decorreu ontem na Câma-
ra Municipal de Leiria, o presi-
dente da autarquia, Raul Cas-
tro, garante estarem reunidas
as condições para que o torneio
seja um sucesso. "Este torneio
vai possibilitar aos leirienses
verem atletas de alto gabarito,

assistir a excelentes jogos e, ao
mesmo tempo, promover o
concelho. Mas mais importan-
te ainda é podermos apoiar as
atletas de Leiria que fazem par-
te da selecção e percebermos o
patamar que atingiram para
chegar até aqui", sublinhou
Raul Castro.

O seleccionador nacional
João Florêncio enalteceu a qua-
lidade do torneio referindo ser
"um privilégio" a prova reali-
zar-se em Leiria, numa "região
onde o andebol feminino tem
uma expressão muito signifi-
cativa". "É um torneio de muita
qualidade o que agradecemos
porque queremos continuar a
preparar o futuro", sublinhou.

Já o presidente da Associa-
ção de Andebol de Leiria,
Mário Bernardes, enalteceu o
facto de Leiria ter, neste
momento, 10 atletas nas várias
selecções nacionais o que
"espelha o trabalho que tem
sido feito nos clubes", subli-
nhando ainda que os jogos do
Torneio têm entrada gratuita e
os treinos são abertos ao públi-
co em geral com a possibilida-
de de, no final, os interessados

poderem contactar de perto
com a comitiva nacional.

Inês Silva, uma das mais
jovens atletas da selecção, que
actua na Juve Lis, garantiu que
o facto de estar a jogar em 'casa'
é positivo. "Existe uma pressão
extra porque somos vistas
como um exemplo pelas cama-
das mais jovens que nos vêem
a treinar e a jogar todos os fins-
de-semana, mas é óptimo jogar
em casa", referiu.

Recorde-se que para além de
Inês Silva e Telma Amado
(ambas da Juve Lis), a comitiva
nacional conta ainda com a
presença de Maria Pereira e
Dulce Pina, do Colégio João de
Barros (Meirinhas).

A cerimónia de apresentação
do Torneio contou ainda com a
presença da jogadora leiriense
Telma Amado (Juve Lis) e das
capitãs da selecção nacional
Ana Seabra e Renata Tavares. l

Torneio Internacional de Leiria recebe as selecções da Noruega, Eslováquia e
Portugal, para além da equipa espanhola do Porriño. Quatro atletas 
leirienses estão no lote de eleitos do seleccionador

Leiria recebe elite do andebol
feminino internacional

RAUL CASTRO dacredita que o Torneio será um sucesso

ANDEBOL

CM
LE
IR
IA
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ELITE DO ANDEBOL
FEMININO 
EM LEIRIA
DESPORTO P14
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Rolando Freitas pede
pavilhão cheio

Presidente da Federação e selecionador nacional na conferência de imprensa

O selecionador portu-
guês de andebol, Rolan-
do Freitas, apelou ontem 
a uma “enchente” em San-
to Tirso para o jogo com a 
Suíça, dia 7 abril, de quali-
ficação para o europeu.

O técnico luso admitiu 
que os dois jogos que a 
seleção vai disputar com 
a Suíça são “autênticas 
finais” e garantiu que «o 
importante é pensar num 
jogo de cada vez».

«Estamos bem informa-
dos sobre as versatilida-
des da seleção suíça. Es-
tamos preparados. Não va-

FAP

Seleção 
portuguesa de andebol defronta a Suíça, no 

dia 7 de abril, 
em Santo 

Tirso

ANDEBOL: PORTUGAL JOGA EM SANTO TIRSO

mos pensar nos jogos pas-
sados, porque não nos vai 
trazer nada para o futuro. 
O nosso objetivo é vencer 
os dois jogos com a Suíça. 
Depois vemos. Este é um 
jogo de final», escla-
receu ainda Ro-
lando Freitas.

Ricardo Pes-
queira, atleta 
do ABC, admi-
tiu a importân-
cia da “eficácia 
na defesa” e expli-
cou a necessidade dos jo-
gos de preparação.

«Já jogámos com a Suí-

ça no torneio do Qatar. Ve-
rificámos que tinham gran-
de porte físico. Temos que 
ir jogo a jogo. Com o pas-
sar dos jogos vamo-nos 
sentindo mais confiantes. 

Só a jogar evoluí-
mos mais como 

equipa. Os jo-
gos de pre-
paração são 
importantes 

para isso», ex-
plicou.

Na cerimónia de 
assinatura do protocolo 
entre a Federação de An-
debol e a Câmara de San-

to Tirso, o autarca Castro 
Fernandes também apelou 
ao apoio da população no 
dia do jogo.

A seleção lusa, que não 
chega a uma fase final do 
europeu desde 2006, tal 
como a equipa helvética, 
ocupa o 3.º lugar do Gru-
po A de qualificação para 
o Euro2014, com dois pon-
tos, menos dois do que a 
Espanha, os mesmos da 
Macedónia e mais dois do 
que a Suíça.

Convocados
Guarda-redes: Hugo Fi-

gueira (Sporting), Hugo 
Laurentino (FC Porto).

1.ª Linha: Carlos Car-
neiro, Tiago Pereira, Ál-
varo Rodrigues, Cláudio 
Pedroso (Benfica), Wilson 
Davyes, Gilberto Duarte, 
João Ferraz, Pedro Spíno-
la (FC Porto), Fábio Ma-
galhães (Sporting).

2.ª Linha: Dario Andra-
de, José Costa, David Ta-
vares (Benfica), Tiago 
Rocha, Ricardo Moreira 
(FC Porto), Pedro So-
lha (Sporting), Pesquei-
ra (ABC).
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ANDEBOL

Selecão de juvenis
estagia em Guimarães

A seleção nacional de andebol masculino estagia 
em Guimarães entre os dias 24 e 28 de março, com 
o treinador Dragoslav Punosevac (Duda) a chamar 
os seguintes três atletas do ABC de Braga  (Emanuel 
Ribeiro, Francisco Albuquerque e Carlos Martins) e um 
do Xico (Pedro Carvalho).
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL • Treino do Marítimo, às 10h00 em Santo An-
tónio. • Plantel do Nacional goza dia de folga. • Plantel
do Nacional goza dia de folga
• 1.º Estágio de Aperfeiçoamento para jovens futebolis-
tas nascidos entre 2000 e 2002, Campo Adelino Rodri-
gues (ex-Liceu), até quinta-feira. • Cristiano Ronaldo e
Danny integram Selecção Nacional para os jogos com
Israel e Azerbaijão, até dia 26. • Selecção Feminina Sub-
16 da Madeira no 12.º Torneio Inter-Associações de Fu-
tebol de 7, em Castlo Branco, até sexta-feira. •
Assembleia-Geral Extraordinária do SL Benfica (emissão
de obrigações), 12h, Lisboa.
ANDEBOL • Madeirenses integram estágio da Selecção
Nacional Sénior fem, em Leiria, até quinta-feira.
• A dupla de árbitro madeirense, Ricardo

Fonseca/Duarte Santos, no Torneio do Bahrain, até
sexta-feira. • Madeirenses no Estágio Nacional da Se-
lecção Juniores A femininos, emAlmada, até quinta-
feira. • Madeirenses na Selecção Nacional de Juniores B
fem. Em estágio, emAlmada, até amanhã.
VOLEIBOL • Inscrições para o Torneio de Voleibol de
Praia Spring Break Porto Santo, a ter lugar nos dias 29 e
30, até sexta-feira.
TÉNIS • Inscrições para a 1.ª Etapa do Circuito Regional
Sub-12 e Sub-16, em singulares masc., até amanhã.
BASQUETEBOL • Treino Selecção Madeira Sub-16
Masc., 9h/10h30, Pav. Gonçalves Zarco. • Treinos Selec-
ção Madeira Sub-14 Fem., 11h/12h30 e 14h/16h, Pav.
Gonçalves Zarco. • Treino Selecção Madeira Sub-14
Masc., 18h/19h30, Pav. Gonçalves Zarco. Jogo-treino

com Selecção Sub-16 Masc., 12h30/14h, Pav. Gonçal-
ves Zarco. • Treino Selecção Madeira Sub-16 Fem.,
16h/18h, Pav. G. Zarco. Jogo-treino com Sub-14 Masc.,
12h30/14h, Pav. G. Zarco.
TÉNIS-DE-MESA • Marcos Freitas e o Pontoise-Cergy
disputam a 13.ª jornada da Pro A (Liga Francesa), na vi-
sita ao reduto do Istres TT.
CANOAGEM • David Fernandes e Joana Sousa (Naval
do Funchal) em estágio na Selecção Nacional de Veloci-
dade, em Montemor-o-Velho, até sábado. • Rodolfo
Neves e Gonçalo Neves (Naval do Funchal) no estágio da
Selecção Nacional de Sub-23, Centro de Alto Rendi-
mento de Montemor-o-Velho, até dia 29.
DIVERSOS • Campanha de angariação de novos sócios
no CD São Roque, até final do mês.
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O Município de Ponte de Li-
ma recebeu na Expolima no
passado dia 11, a décima sexta
edição dos Troféus Desportivos
o Minhoto, onde foram galar-
doados vários atletas do distri-
to de Braga e Viana do Caste-
lo.

O canonista Emanuel Silva,
medalha de prata nos Jogos
Olímpicos de Londres (2012),
foi o vencedor do Troféu Júri In-
dividual e o Prémio Júri Colec-
tivo foi ganho pelo Moreirense
FC, equipa da Liga Zon Sagres.

Numa noite de homenagens,
a Consagração foi do ciclista
Rui Sousa, de Viana do Caste-
lo e a escolha no melhor fute-
bolista profissional recaiu em Adrien Silva, natural de Arcos de
Valdevez e actualmente ao serviço do Sporting.

O troféu do treinador do ano foi para Luís Marta, responsá-
vel pela secção de desporto adaptado do Sporting de Braga, e
o dirigente do Ano foi o presidente da Associação de Futebol
de Braga, Manuel Machado.

Os outros vencedores da noite da XVI edição dos Troféus
Desportivos O Minhoto foram os seguintes:

Andebol - Eduardo Salgado (Águas Santas)
Atletismo - Rui Pedro Silva (SL Benfica, Famalicão)
Artes Marciais - Mário Silva (SC Braga - Taekwondo)
Árbitro - Mário Lobo Silva (Futsal)
Basquetebol - João Mesquita (Galitos do Barreiro)
Canoagem - Samuel Amorim (CN Ponte de Lima)
Ciclismo - César Fonte (Viana do Castelo)
Futebol Amador - “Lipinho; (SC Courense) Futsal - Mélissa

Ponte de Lima entrega
prémios desportivos

XVI Edição Troféus “O Minhoto”

Antunes (ARJ Mogege)
Desporto Adaptado - Domingos Vieira (SC Braga - Boccia)
Natação - Andreia Gomes (Vitória SC)
Desportos Motorizados - Jorge Rodrigues (Automobilismo)
Hóquei em Patins - “Fellini” (OC Barcelos)
Modalidades Diversas - João Sousa (Clube Barcino)
Remo - Bruno Tiago (ACDJ Cerveira)
Clube Fomento Desp. Jovem - AD “Os Limianos”
Revelação - Hélder Nunes (FC Porto)
Voleibol - Ricardo Lima (Castêlo da Maia)
Associações de Clubes - Associação de Xadrez do distri-

to de Braga
Clube Desporto Escolar - ES Alberto Sampaio (Braga)
Clube Ligação Desporto/Cultura - ARA- ACR Riba

D´Âncora (Caminha)
Evento - Final 8 Taça de Portugal de Basquetebol.
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Andebol: CDTN jogou jornada do regional de minis 
regional de minis/misto, 3.ª jornada
cD TorreS NoVAS, 8 - beNAVeNTe A, 13
cD TorreS NoVAS, 21 - beNAVeNTe, 2
CDTN: Tomás Tito, Rodrigo Lopes, Rui Pereira, João Correia, Tiago Lopes, Daniel Moreira, 
Vasco Silva, Fábio Costa, Tiago Amado, Dânia Carreira. Treinador: Alfredo Garcia.

Perante um adversário (Benavente A) que se assume como potencial 
vencedor do campeonato, os torrejanos deram boa réplica. Como nota de 
realce neste jogo, o aparecimento de um jovem (Tomás Tito). Por motivo 
de força maior, o habitual guarda-redes torrejano (Guilherme) não ocupou 
esse lugar, indo para o seu lugar Tomás, que mostrou grande potencial para 
esta difícil posição. Já contra um adversário mais fraco, o resultado, embora 
dilatado, não foi reflexo de um bom jogo da equipa torrejana.
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g Este sábado o Sporting Clube da
Horta (SCH) joga no pavilhão da Luz
frente ao Benfica. Nos restantes jogos
do grupo A, o Águas Santas recebe o
Porto e o Sporting recebe o ABC.

No último fim de semana os faia-
lenses complicaram a vida ao
Sporting de Portugal na receção aos
leões. A equipa de Filipe Duque este-
ve a perder por uma diferença de 10
golos mas nunca baixou os braços.
Contrariar a supremacia do adversá-
rio foi, no entanto, impossível, e o
SCH acabou por sair derrotado por
27-31. Nos outros jogos da jornada
de arranque da fase final do campeo-
nato, o Benfica venceu o Águas
Santas (30-19) e o Porto passou um
mau bocado na deslocação a Braga,

vencendo o ABC pela margem míni-
ma (19-20).

Benfica e Porto seguem empatados
na liderança (35 pontos), seguindo-se
Sporting (30), ABC (26), Águas
Santas (26) e SCH (24).

No grupo B joga-se este fim-de-
semana o Belenenses/Fafe, o Avan-
ca/Madeira SAD e o Camões/Xico
Andebol. Na primeira jornada da fase
final, o Xico perdeu em casa com o
Fafe (24-27), o Avanca recebeu e ven-
ceu o Belenenses (30-29) e o Madeira
SAD venceu o Camões (25-22). 

O grupo é liderado pelo Madeira
(25 pontos), seguido de Belenenses
(20), Fafe (19) e Xico (19). Nos luga-
res de despromoção estão Avanca
(19) e Camões (13).                          mP

andeBoL – camPeonato nacionaL

Sporting da Horta defronta Benfica
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ANDEBOL
CD Pateira

Os Juvenis masculinos ven-

ceram em Fermentelos o clube 

dos Empregados do Comércio 

de Santarém por 41-36. A equi-

pa da casa esteve sempre em 

vantagem numérica ao longo 

de todo o jogo. Os técnicos sa-

lientam a forma com que os 

seus jogadores se entregaram 

ao jogo, não só pela qualidade 

técnica individual, como pela 

qualidade tática da equipa.

Os Iniciados masculinos ven-

ceram, também em casa, o Co-

légio dos Carvalhos por 30-28, 

num jogo de emoções fortes, 

com o clube bairradino a jo-

gar condicionado pelas lesões 

que ultimamente tem surgido, 

e frente a um adversário que é 

a base do FC Porto.

Página 29



A30

  Tiragem: 10875

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 15,99 x 6,68 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 46719767 14-03-2013

No próximo dia 30 deste 

mês, realiza-se o IV Encontro 

Convívio dos atletas de Andebol 

da ARCA.

Vítor Silva, um dos anti-

gos atletas desta modalida-

de, convida todos os que joga-

ram Andebol na ARCA, que se 

transformou numa grande fa-

mília, a estar presentes, pela 

4.ª vez, neste encontro, em que 

vão reunir e recordar tempos 

de glória, quando representa-

ram a ARCA. Neste almoço co-

memorativo estarão presen-

tes recordações, as emoções 

das vitórias e as tristezas das 

derrotas, muitas vezes injustas. 

Mas, acima de tudo, sempre de 

mãos dadas, unidos pelo des-

porto e na divulgação do clube 

que representavam. E como 

recordar é viver, no dia 30 va-

mos todos recordar as emo-

ções que se viveram nesses 

tempos de saudade.

Idálio Torres

IV Encontro dos atletas de andebol 

PUB
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ANDEBOL

Juniores masculinos
Nacional 1.ª Divisão

S. Bernardo  41
Sanjoanense  24

Sanjoanense: Rui Guerra, Ri-
cardo Pinho, Alexandre Duarte, 
Ricardo Silva, Vitor Mateus, 
Fábio Fernandes, Rui Martins, 
Valter Braga, Fábio Gonçalves, 
Daniel Veloso, André Cardo-
so, João Costa, Emanuel Silva. 
Tre inador :  F i l ipe  Rosár io , 

Jogo com um resulta-
do desnivelado e bastante 
penalizador para a equipa 
da Sanjoanense. Com uma 
primeira parte digna do 
campeonato em causa, am-
bas as equipas estiveram 

bem, com o S. Bernardo 
a conseguir apenas uma 
vantagem de quatro golos 
nos momentos finais, colo-
cando o marcador em 18-
14. No segundo tempo, os 
alvinegros não conseguiram 
impedir o ascendente do 
adversário.

Iniciados masculinos
Campeonato Nacional

Sanjoanense  29
Estarreja  21

Sanjoanense: Ramiro Pinho, 
Diogo Pinto, Emanuel Carneiro, 
Alexandre Tavares, João Costa, 
Diogo Santos, Miguel Pinho, João 
Martins, Xavier Moreira, José 

Pereira, Daniel Andrade, João 
Alves, João Perez e Paulo Reis. 
Treinador: Ricardo Pinho.

A Sanjoanense sentiu 
algumas dificuldades para 
se impor, nomeadamente 
na primeira parte, onde a 
equipa demonstrou alguma 
falta de concentração, tanto 
no ataque como na defesa. 
No segundo tempo, os alvi-
negros retificaram alguns 
erros e conseguiram um 
resultado mais confortável.

Iniciados masculinos
Campeonato Nacional

Monte  31
Sanjoanense  41

 
Sanjoanense: Ramiro Pinho, 
Diogo Pinto, António Guedes, 
Alexandre Tavares, João Costa, 
Diogo Santos, Miguel Pinho, João 
Martins, Xavier Moreira, José 
Pereira, Daniel Andrade, João 
Alves, João Perez e Paulo Reis. 
Tre inador :  R icardo Pinho. 

Jogo muito equilibrado 
nos primeiros 10 minutos, 
onde a liderança do mar-
cador foi alternando. Uma 
situação que levou a que o 
técnico alvinegro procedesse 
a algumas correções. Depois 
da paragem, a equipa da San-
joanense entrou mais forte e 
coesa, conseguindo assumir 
a liderança e ampliar a vanta-
gem no marcador.

Infantis masculinos
Campeonato Nacional

Sanjoanense  37
AA Avanca    9

Sanjoanense:  André Si lva , 
Paulo Bastos, Francisco Sil-
va, Manuel Mateus, Luis Mar-
tins, Bernardo Leite, Gonçalo 
Fernandes, Guilherme Novo, 
Rodolfo Silva e Pedro Almeida. 
Treinadores: Ricardo Gaspar e 
Rui Gonçalves.

Vitória categoria perante 
a formação do Avanca, 
que nunca conseguiu apre-
sentar argumentos para 
contrariar o jogo imposto 
pelos alvinegros. Ao inter-

valo a vantagem era já de 
12 golos, favoráveis à San-
joanense que, na segunda 
parte, com uma defesa 
forte e saídas rápidas para 
o ataque, aumentou ainda 
mais a vantagem. 

Infantis femininos
Campeonato Nacional

Sanjoanense  36
Valongo  16

Sanjoanense: Carla Moreia, Cláu-
dia Moreia, Joana Pinho, Ana 
Vieira, Lara Santos, Rita Leite, 
Eulália Silva, Mariana Rocha, 
Carolina Pereira, Francisca Silva, 
Ana Henriques e Joana Alves. 
T r e i n a d o r :  R u i  A n d r a d e . 
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Na primeira parte, a 

Sanjoanense não esteve 
bem no capítulo defensivo, 
cometendo muitos erros. 
Na segunda parte, as fa-
lhas foram corrigidas e as 
alvinegras conseguiram um 
parcial de 16-3, garantindo 
assim uma vitória dilatada. 
Com esta vitória, a nossa 
equipa pode chegar ao títu-
lo de campeã regional, mas 
para isso terá que vencer 
os dois jogos que faltam. 

Juvenis femininos
Campeonato Nacional

Sanjoanense  29
S. F. Marinha  29

Sanjoanense: Ana Horta, Ca-
tarina, Francisca, Rita, Ma-
ria, Ana, Andreia, Carla, Rita 
Mendes, Liliana, Sara e Lúcia. 
Treinador: Manuel António.

A Sanjoanense come-
teu muitos erros defensi-
vos e isso refletiu-se no 
marcador. Ainda assim, 
as alvinegras tiveram vá-
rias situações de ataque e 
conseguiram equilibrar o 
marcador.

Torneio de Bambis

No último domingo, a 
secção de andebol promo-
veu um Torneio de Bambis 
(sub9), onde participaram 
cerca de 130 atletas.

Para além da Sanjoa-
nense, que esteve presente 
com quatro equipas (duas 
femininas e duas mascu-
linas), a iniciativa contou 
ainda com a participação 
do Salreu, do Alavarium, 
do Maistars, do LACC, do 
Canelas, do S. Pedro do Sul, 
do Espinho, do Feirense (2 
equipas), e do Vacariça (2 
equipas). Uma quantidade 
de atletas que permitiu 
encher o Pavilhão das Tra-
vessas como há muito não 
se via. 
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