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A Seleção Nacional de andebol de sub-20 falhou, este domingo, o apuramento para a fase final do
campeonato da Europa da categoria, ao perder com anfitriã Sérvia, por 18-26, no último jogo do
Grupo 8 do torneio de qualificação.
A formação portuguesa necessitava apenas de um empate para garantir o primeiro lugar do
agrupamento, e consequente vaga no Europeu, mas ao intervalo perdia já por 8-13.
Belmiro Alves, com seis golos, foi o melhor marcador da equipa portuguesa, que tinha vencido os dois
jogos anteriores do grupo, frente a Grã-Bretanha (34-19) e Holanda (29-27).
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Andebol

Sporting venceu
Águas Santas
em jogo antecipado

O Sporting foi, ontem, vencer a casa do Águas
Santas, por 29-36, em jogo antecipado da 6.ª
jornada da segunda fase do campeonato nacional de andebol. Com este resultado, a equipa leonina lidera de forma provisória, com 41
pontos. O ABC/UMinho é segundo, com 40
pontos. Na próxima jornada, a equipa bracarense recebe o Águas Santas (dia 19).
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Salreu homenageia hoje o seu fundador
Avelino Conceição
OBRAS AAssociação Cultural
de Salreu vai, hoje, prestar uma
homenagem a Manuel Figueira,
fundador do clube. O acto irá
decorrer num almoço onde são
esperadas cerca de 230 pessoas.
Tendo sido um dos grandes
pilares da fundação do clube,
Manuel Figueira, actualmente

com 77 anos, foi sempre o rosto
da Associação, que nasceu em
1975, aquando do aparecimento
do grupo coral.
Sempre muito eclético, o Salreu foi dando, nos anos 80/90,
passos sólidos no desporto, nomeadamente no atletismo, onde viu aparecer atletas de bom
nível, bem como no andebol,
modalidade que ainda hoje é a

“menina” dos olhos da colectividade – conta com cerca de 70
atletas a disputar os campeonatos regionais e nacionais.
Durante o dia será, também,
inaugurado o novo piso do pavilhão e algumas das obras que
foram feitas na infra-estrutura,
que tem sofrido muito com as
últimas intempéries.
ADirecção do clube é liderada

por Fátima Cabral, ex-praticante do Salreu, que garante
que este almoço será “uma homenagem sentida a Manuel Figueira, por tudo aquilo que deu
ao clube”, e salientou, ainda, que
a sua Direcção quer aproveitar
este momento para mostrar à
comunidade que “o clube tem
condições para a prática desportiva”.

A presidente do Salreu anunciou que espera, brevemente,
avançar com a criação “de
uma equipa de futsal” e que
na mente da Direcção está,
também, o “regresso do atletismo, modalidade que levou
muito longe o nome de Salreu”, salientou.
A dirigente fez, também, um
apelo: “Apareçam e tragam um
amigo. Queremos que este clube seja da comunidade e para a
comunidade”.
Do programa da actividade

de hoje faz parte um jogo de
andebol de minis, às 11 horas,
seguindo-se a cerimónia de
inauguração do novo piso. O
almoço de homenagem a Manuel Figueira começa às 12.30
horas. Às 17 horas joga a equipa sénior do clube.
Todos os fundos angariados
com as inscrições para o almoço, que tinham um custo
de 15 euros, vão reverter a favor das obras do novo piso e
restauro das instalações do
clube estarrejense.|
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Será a quarta edição dos jogos
A edição de 2018 será a quarta edição dos Jogos EUSA,
que se realizaram em Córdova, Espanha, em 2012,
e terão lugar na cidade holandesa de Roterdão, em 2014,
e em Zagreb, na Croácia, em 2016.

Destaque
Ricardo
Morgado
Presidente
da DG-AAC

É um momento de
muita alegria. Estamos em êxtase. Foram dois anos de
muito trabalho neste
projecto, mas conseguimos afirmar-nos
enquanto cidade universitária, conseguimos unir as três mais
importantes instituições da cidade e
conseguimos o apoio
do Governo e agora
teremos em Coimbra o maior evento
desportivo a seguir
ao Euro 2004 e o
maior evento de desporto universitário,
que será uma oportunidade para mudar
e potenciar muita
coisa na cidade, nomeadamente o Estádio Universitário.
Coimbra tem quatro
anos para se reinventar para receber o
melhor que puder
este grande evento.

Manuel
Machado
Pres. Câmara
de Coimbra

Este projecto foi partilhado de uma forma construtiva e integrante entre a Associação Académica
de Coimbra, a Universidade de Coimbra, a Federação
Académica de Desporto Universitário e
a Câmara Municipal
de Coimbra.
Vencemos o desafio,
valorizámos Coimbra
e agora há acções de
grande importância a
desenvolver, em especial no Estádio
Universitário de
Coimbra.
O nosso compromisso é que este desafio seja realizado,
Prometemos sabedoria, força e beleza
na realização de um
evento que trará a
Coimbra à volta de 5
mil jovens oriundos
de mais de 40 países
durante duas semanas.

Coimbra vai receber
os Jogos Europeus
Universitários em 2018
EUSA Games Será o maior evento desportivo alguma vez sedeado na cidade
de Coimbra. Cerca de 5 mil praticantes, de 40 países, durante duas semanas
João Luís Campos
e Ana Margalho
Coimbra vai ser o palco dos
Jogos Europeus Universitários
de 2018, acolhendo durante
duas semanas mais de 5 mil
atletas, oriundos de cerca de
40 países. A escolha foi conhecida ontem à noite na Turquia,
onde se apresentavam duas
candidaturas. A portuguesa e
uma finlandesa (cidade de
Tampere). O comité executivo
da Associação Europeia de
Desporto Universitário (EUSA)
anunciou a decisão numa Gala
onde Coimbra estava representada pelo presidente da Associação Académica de Coimbra, Ricardo Morgado, pelo reitor da Universidade de Coimbra, João Gabriel Silva, pelo
presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Machado, pelo secretário de Estado do Desporto e Juventude,
Emídio Guerreiro e ainda pela
presidente da Federação Académica de Desporto Universitário (FADU), Filipa Godinho.
Comitiva alargada
espelha união de esforços
Uma comitiva que espelha
bem a união de esforços verificada em torno da candidatura vitoriosa, depois de uma
primeira “nega” quando a cidade se candidatou aos jogos
de 2016 e perdeu para uma cidade croata. Essa união terá
sido, aliás, um dos trunfos de
Coimbra e a visita de avaliação
do comité executivo à cidade
e à região bem o revelaram. Ao
concelho de Coimbra juntou-se Montemor-o-Velho (com o
seu centro de Alto Rendimento) e a Figueira da Foz.
Além disso, o primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho recebeu a comitiva dos EUSA e as

João Gabriel
Slva
Reitor
da UC

É a prova que não
podemos desistir à
primeira. Trabalhámos desmesuradamente nesta candidatura para conseguirmos hoje uma
grande vitória. Esta é
uma oportunidade
fantástica para recuperar o Estádio Universitário (há um
compromisso claro
do Governo para
isso) e, depois, para
recebermos em
Coimbra cerca de
cinco mil atletas, de
várias centenas de
universidades, o que
significa um momento de grande visibilidade para a UC
que tem vindo a
apostar na internacionalização. O desafio é que estes jogos
sejam auto-sustentados. Não queremos o
Governo a injectar
milhares de euros
para tapar buracos.

Emídio
Guerreiro
Sec. Estado
Desporto
Comitiva portuguesa conseguiu fazer valer os seus argumentos ontem na Turquia

garantias de apoio que foram
dadas pelo chefe de Governo
(acompanhado pelo ministro
da presidência e pelo secretário
de Estado do Desporto) certamente que ajudaram a esta vitória. Até porque, pese embora
ainda faltem quatro anos para
o evento, o trabalho que há a
desenvolver até lá é muito,
sendo a recuperação do Estádio Universitário de Coimbra
a obra mais complicada mas
também aquela que trará mais
dividendos à cidade.
«Alcançámos o resultado de
um trabalho que tem vindo a
ser feito ao longo dos anos.
Portugal tem tido um papel
muito activo no desporto universitário europeu e agora com
a construção de uma candidatura forte e consistente os objectivos foram atingidos.Este é
apenas o inicio de um longo
percurso, que será traçado
com o forte apoio das várias

estruturas envolvidas. Este
compromisso foi fortemente
expresso na apresentação da
candidatura, bem como o legado que o evento irá deixar
com a organização deste
evento. Estamos todos de Parabéns», referia Filipa Godinho,
presidente da FADU e também
ela estudante de doutoramento na Universidade de
Coimbra, momentos depois de
todos os responsáveis assinarem a documentação associada à vitória de ontem à
noite.
Câmaras vizinhas
e estudantes a liderar
Manuel Machado não esqueceu também «o apoio manifesto a esta candidatura», por
parte do Governo, simbolizado
pela presença no evento do secretário de Estado do Desporto, Emídio Guerreiro, para
além da colaboração das câ-

maras da Figueira da Foz e
Montemor-o-Velho. Para o
reitor João Gabriel Silva a
união das várias entidades foi
mesmo o segredo para o sucesso: «Não é habitual ver,
como em Coimbra, organizações desportivas lideradas por
estudantes. Na Europa, e até
no resto do Mundo, é muito
raro e penso que isso também
terá pesado na decisão. Por
exemplo, a candidatura de
Tampere era liderada por Federações desportivas e pela câmara local.Penso que os atraiu
ver estudantes a liderarem
uma organização desportiva,
com a parceria de outras instituições da cidade».
Agora, depois da merecida
festa, como disse Ricardo Morgado, há que meter mãos à
obra: «Coimbra tem quatro
anos para se reinventar para
receber o melhor que puder
este grande evento».|

Coimbra e o País viram reconhecidos
mais uma vez todo o
nosso potencial na
organização de grandes eventos desportivos. Estamos a falar
de um evento que vai
juntar mais de 5 mil
atletas em Coimbra
durante 2 semanas,
fomentando a pratica desportiva bem
como a actividade
económica da cidade
e também da região.
O compromisso assumido entre academia, Universidade,
Câmara Municipal e
Governo na concretização dos jogos foi
decisivo.
Ganha que está a
candidatura, inicia-se
agora o momento da
concretização das intenções que estamos em crer vai permitir organizar os
melhores jogos de
sempre!
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Coimbra Património Mundial
Em menos de um ano esta é a segunda grande vitória
para Coimbra. O ano passado, em Junho, também num
sábado a UNESCO classificava a Alta Universitária e os
Colégios da Rua da Sofia como património mundial.

Destaque

16 modalidades em competição
durante duas semanas
PROGRAMA No total, serão
16 as modalidades em competição durante as duas semanas, segundo a brochura
que foi distribuída na Turquia
pela candidatura portuguesa.
Há uma base de oito modalidades que são obrigatórias tal
como sucede nas outras edições dos EUSA Games. São
elas o badminton, basquetebol, futebol, futsal, andebol, ténis de mesa, ténis e voleibol.
Destas oito, apenas o ténis de
mesa se disputará na Figueira
da Foz, sendo que todas as
restantes têm lugar em Coimbra em diferentes recintos.
Às oito modalidades base, a
candidatura portuguesa juntou ainda o remo, o judo e o
voleibol de praia. Uma escolha

que, segundo justificam os
promotores tem por base a
história desportiva da cidade.
Ou seja, quer o judo quer o
remo são modalidades com
tradição em Coimbra. O voleibol de praia, por outro lado,
permite levar a competição
(que decorre em Julho) às
praias da Figueira da Foz. O
remo levará ainda os participantes ao terceiro concelho
envolvido, neste caso Montemor-o-Velho com o seu Centro de Alto Rendimento.
Nas categorias de demonstração, incluem-se a natação,
a ginástica, o atletismo bem
como o triatlo, este último
também a disputar na Figueira da Foz.
Em termos de desporto

adaptado, haverá competição
na natação e no ténis de mesa
e em nome da inclusão o programa nestas duas modalidades é o mesmo, não havendo
separação dos atletas.
Calendário
Com a cerimónia de abertura marcada para de 8 de Julho (um domingo) as comitivas devem começar a chegar
a Coimbra pelo menos a partir
do dia 6. A meio da prova,
mais concretamente no dia 14,
deverá realizar-se uma recepção oficial e a cerimónia de
encerramento está agendada
para 21 de Julho (um sábado),
dia em que se devem disputar
as últimas finais (basquetebol,
futebol, andebol e judo). |

Estádio Universitário vai ser
requalificado 50 anos depois

Estádio Universitário vai ter de receber obras no valor de 7 a 8 milhões de euros

INVESTIMENTO São três os
pólos de actividade (Coimbra,
Figueira da Foz e Montemor) e
um total de 27 os recintos desportivos incluídos em toda a
candidatura. Todavia, há um
que se destaca claramente e
que com a vitória esta candidatura vê irreversível a sua recuperação.
As obras no Estádio Universário de Coimbra representam
a grande fatia de investimento
com os EUSA Games 2018.
Ainda ontem, o reitor da UC
destacava que com a realização do evento, será possível
«reabilitar o Estádio Universi-

tário de Coimbra (EUC) para
os próximos 50 anos», algo que
seria complicado fazer «sem os
Jogos Universitários». Uma
empreitada que deverá ter um
custo entre os 7 e os 8 milhões
de euros, informou o reitor,
para o qual a Universidade
conta com o apoio do Governo
sem o qual não haveria verbas
para uma obra desta dimensão.
O EUC, recorde-se, assinalou
o ano passado os seus 50 anos
de existência e o seu estado de
degradação vem-se agravando
ao longo dos anos. O único investimento de monta ali efec-

tuado nos últimos anos teve
precisamente a ver com um
campeonato europeu universitário de ténis, altura em que
foram construídos três courts
cobertos e reabilitados os já
existentes. No resto, muitas são
as modalidades da casa mãe
(Associação Académica de
Coimbra) que não podem lá
competir por falta de condições. Mesmo assim, degradado, anualmente o EUC tem
cerca de 400 mil utilizações,
um número que poderá agora
ser aumentado com as obras
que o tornarão muito mais
apelativo à cidade.|
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Tiragem: 9311

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 24,20 x 5,92 cm²

COIMBRA RECEBE OS JOGOS
EUROPEUS UNIVERSITÁRIOS
ID: 53307311

06-04-2014

Âmbito: Regional

Corte: 3 de 3

Em 2018, a cidade vai acolher mais de 5 mil atletas. Vitória permite requalificar o Estádio Universitário Páginas 2 e 3
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Área: 11,06 x 7,73 cm²
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Corte: 1 de 1
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Portugal falha presença na fase final do Europeu de andebol de sub-20
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Domingo, 6 de abril de 2014
Belgrado, 06 abr (Lusa) -- A seleção portuguesa de andebol de sub-20 falhou hoje o apuramento para
a fase final do campeonato da Europa da categoria, ao perder com anfitriã Sérvia por 26-18, no último
jogo do Grupo 8 do torneio de qualificação.
A formação portuguesa, que ao intervalo perdia por 13-8, precisava apenas de um empate para
garantir o primeiro lugar do agrupamento e um lugar no Europeu, que se disputa este ano, na Áustria.
Belmiro Alves, com seis golos, foi o melhor marcador da equipa portuguesa, que tinha vencido os dois
jogos anteriores do grupo, frente à Grã-Bretanha (34-19) e Holanda (29-27).
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Period.: Diária

Área: 6,19 x 5,12 cm²
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Corte: 1 de 1
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Period.: Diária

Área: 26,28 x 13,84 cm²
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Corte: 1 de 1
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Corte: 1 de 1
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Corte: 1 de 1
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Portugal falha presença na fase final do Europeu de andebol de sub-20
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06 Abr, 2014, 16:51 / atualizado em 06 Abr, 2014, 16:51
A seleção portuguesa de andebol de sub-20 falhou este domingo o apuramento para a fase final do
campeonato da Europa da categoria, ao perder com anfitriã Sérvia por 26-18, no último jogo do Grupo
8 do torneio de qualificação.
A formação portuguesa, que ao intervalo perdia por 13-8, precisava apenas de um empate para
garantir o primeiro lugar do agrupamento e um lugar no Europeu, que se disputa este ano, na Áustria.
Belmiro Alves, com seis golos, foi o melhor marcador da equipa portuguesa, que tinha vencido os dois
jogos anteriores do grupo, frente à Grã-Bretanha (34-19) e Holanda (29-27).
Os jogos do Grupo 8 do torneio de apuramento foram disputados em Belgrado, capital da Sérvia.
TAGS:Andebol,sub-20,
Lusa
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Os jogos do Grupo 8 do torneio de apuramento foram disputados em Belgrado, capital da Sérvia.
A seleção portuguesa de andebol de sub-20 falhou este domingo o apuramento para a fase final do
campeonato da Europa da categoria, ao perder com anfitriã Sérvia por 26-18, no último jogo do Grupo
8 do torneio de qualificação.
A formação portuguesa, que ao intervalo perdia por 13-8, precisava apenas de um empate para
garantir o primeiro lugar do agrupamento e um lugar no Europeu, que se disputa este ano, na
??ustria.
Belmiro Alves, com seis golos, foi o melhor marcador da equipa portuguesa, que tinha vencido os dois
jogos anteriores do grupo, frente ? Grã-Bretanha (34-19) e Holanda (29-27).
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Sporting vence e assume liderança
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Leões dominaram o encontro e nunca colocaram em perigo a vantagem.
O Sporting foi este sábado ao reduto do Águas Santas vencer por 29-36 e assumiu a liderança do
Grupo A da fase final do Andebol 1.
Em jogo antecipado da sexta jornada, os leões entraram mais fortes e aos cinco minutos o marcador
já estava em cinco golos de vantagem, com o primeiro golo da equipa nortenha a surgir apenas aos
sete minutos, por Ricardo Candeias.
Ao intervalo, o Sporting vencia já por confortáveis 12-20 e embora a segunda parte se tenha
mostrado mais equlibrada, os leões nunca viram perigar a sua vantagem.
Com este triunfo, o Sporting fica com mais um ponto do que o ABC e o FC Porto, que também somam
menos um jogo.
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Supertaça abre nova era para andebol em Malanje
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A supertaça Francisco de Almeida foi disputada entre as equipas do Interclube e 1º de Agosto em
masculinos e Petro de Luanda e 1º de Agosto em femininos.
O governador de Malanje, Norberto dos Santos, disse sábado, nesta cidade, que a supertaça
Francisco de Almeida em andebol, veio abrir uma nova era para a prática e o desenvolvimento da
modalidade na província.
Norberto dos Santos fez esta declaração ao intervir na abertura oficial da competição, realizada no
pavilhão Palanca Negra, na capital provincial, referindo ser necessário que se aproveite todo o
potencial necessário para que o andebol se desenvolva.
"Gostaria de incentivar os jovens de Malanje a pensar que com o arranque desta supertaça,
possamos iniciar uma nova era na área do andebol e do desporto de sala em geral na província de
Malanje", sustentou.
Por sua vez, o presidente da Federação Angolana de Andebol, Pedro Godinho, pediu uma competição
com "fair play" entre as equipas, para que reine um ambiente sadio durante os jogos e com isso fazer
desenvolver a modalidade em Malanje e no país em geral.
A supertaça Francisco de Almeida foi disputada entre as equipas do Interclube e 1º de Agosto em
masculinos e Petro de Luanda e 1º de Agosto em femininos.
O interclube bateu o 1º de Agosto em masculino por 34-31, ao passo que o 1º de Agosto em feminino
perdeu para o Petro de Luanda por 26-32.
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Portugal falha presença na fase final do Europeu de andebol de sub-20
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Domingo, 6 de Abril de 2014 |
Belgrado, 06 abr (Lusa) -- A seleção portuguesa de andebol de sub-20 falhou hoje o apuramento para
a fase final do campeonato da Europa da categoria, ao perder com anfitriã Sérvia por 26-18, no último
jogo do Grupo 8 do torneio de qualificação.
A formação portuguesa, que ao intervalo perdia por 13-8, precisava apenas de um empate para
garantir o primeiro lugar do agrupamento e um lugar no Europeu, que se disputa este ano, na Áustria.
Belmiro Alves, com seis golos, foi o melhor marcador da equipa portuguesa, que tinha vencido os dois
jogos anteriores do grupo, frente à Grã-Bretanha (34-19) e Holanda (29-27).
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Pág: 32

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,70 x 28,61 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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Corte: 1 de 1
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Corte: 1 de 2
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Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 5,56 x 8,81 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 8,40 x 6,19 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL
Sub-20 batem Holanda
A seleção de andebol sub-20 de Portugal venceu
ontem a Holanda por 29-27, na estreia do grupo 8
do torneio de qualificação para o Europeu.
A primeira jornada ficará completa com o desafio
que opõe as seleções da Sérvia e da Grã-Bretanha.
Hoje, Portugal defronta a Grã-Bretanha, fechando a
sua participação nesta fase de apuramento amanhã
perante a anfitriã Sérvia. Apenas o vencedor do grupo
garante a presença na fase final da prova.
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Sub-20 portugueses discutem presença no Europeu de andebol com a Sérvia
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Sábado, 5 de abril de 2014
Belgrado, 05 abr (Lusa) -- A seleção portuguesa de andebol sub-20 discute no domingo com Sérvia
um lugar no Europeu da categoria, depois de hoje ter vencido a Grã-Bretanha, por 34-10, no grupo 8
do torneio de qualificação.
Ao intervalo, a equipa portuguesa, que teve em Miguel Alves e Gonçalo Ribeiro os seus melhores
marcadores -- com oito golos cada -, já vencia 17-3.
No outro jogo da jornada, Sérvia e Holanda empataram a 31 golos, resultado que permite à seleção
dos Balcãs discutir o apuramento com Portugal.

Página 37

A38

ID: 53298857

05-04-2014

Tiragem: 33668

Pág: 38
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Área: 26,19 x 5,14 cm²
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Corte: 1 de 1
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Corte: 1 de 1
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Corte: 1 de 1
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Portugal vence e isola-se - O Jogo
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A Seleção Nacional de sub-20 derrotou a Grã-Bretanha por 34-10, enquanto Sérvia e Holanda
empataram a 31 golos
Portugal está na frente do apuramento para o Europeu de sub-20 de andebol. O conjunto português,
orientado por Paulo Fidalgo, derrotou este sábado a Grã-Bretanha, por 34-10, beneficiando do
empate, a 31 golos, entre a Sérvia, equipa da casa, e a Holanda.
Para amanhã está marcado o Sérvia-Portugal, jogo que decidirá quem ocupará a única vaga em
disputa.
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Sporting vence em Águas Santas - O Jogo
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Em jogo antecipado da 6ª jornada da fase final, os leões foram à Maia ganhar por 36-29
Ainda que com um jogo a mais, o Sporting isolou-se este sábado no comando da fase final do
campeonato nacional de andebol, ao vencer o Águas Santas, na Maia, por 36-29. O cubano Frankis
Carol, com nove golos, e Pedro Portela, com oito, estiveram em destaque.
Devido aos compromissos europeus de ambos os clubes - o Sporting na Taça EHF e os maiatos na
Challenge - esta partida foi antecipada da sexta jornada, tendo agora o Sporting 41 pontos, enquanto
ABC e FC Porto somam 40, e o Benfica 37.
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Corte: 1 de 1
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A Seleção Nacional de sub-20 derrotou a Grã-Bretanha por 34-10, enquanto Sérvia e Holanda
empataram a 31 golos Portugal está na frente do apuramento para o Europeu de sub-20 de andebol.
O conjunto português, orientado por Paulo Fidalgo, derrotou este sábado a Grã-Bretanha, por 34-10,
beneficiando do empate, a 31 golos, entre a Sérvia, equipa da casa, e a Holanda. PUB Para amanhã
está marcado o Sérvia-Portugal, jogo que decidirá quem ocupará a única vaga em disputa.
19:18 - 05 de Abril de 2014 | Por
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Corte: 1 de 1
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O Sporting venceu em casa do Águas Santas por 36-29, em partida da 6.ª jornada da fase final (grupo
A). Com este triunfo, os leões isolam-se provisoriamente na liderança da prova, pois as restantes
partidas desta ronda apenas terão lugar no final do mês. Uma excelente primeira parte permitiu à
equipa de Frederico Santos construir uma vantagem confortável de oito golos (20-12), que depois foi
gerida com pinças no segundo tempo. O central cubano Frankis Marzo foi decisivo para o triunfo
leonino, com 9 tiros certeiros. Do lado contrário, Pedro Cruz destacou-se com 7 golos. Consulte aqui a
classificação da prova Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Desporto Sporting isola-se provisoriamente na liderança 05-04-2014 Uma excelente primeira parte
permitiu à equipa de Frederico Santos construir uma vantagem confortável... Por Record O Sporting
venceu em casa do Águas Santas por 36-29, em partida da 6.ª jornada da fase final (grupo A). Com
este triunfo, os leões isolam-se provisoriamente na liderança da prova, pois as restantes partidas
desta ronda apenas terão lugar no final do mês.Uma excelente primeira parte permitiu à equipa de
Frederico Santos construir uma vantagem confortável de oito golos (20-12), que depois foi gerida com
pinças no segundo tempo. O central cubano Frankis Marzo foi decisivo para o triunfo leonino, com 9
tiros certeiros. Do lado contrário, Pedro Cruz destacou-se com 7 golos.Consulte aqui a classificação da
prova
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Sub-20 portugueses discutem presença no Europeu de andebol com a Sérvia
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Sábado, 5 de Abril de 2014 |
Belgrado, 05 abr (Lusa) -- A seleção portuguesa de andebol sub-20 discute no domingo com Sérvia
um lugar no Europeu da categoria, depois de hoje ter vencido a Grã-Bretanha, por 34-10, no grupo 8
do torneio de qualificação.
Ao intervalo, a equipa portuguesa, que teve em Miguel Alves e Gonçalo Ribeiro os seus melhores
marcadores -- com oito golos cada -, já vencia 17-3.
No outro jogo da jornada, Sérvia e Holanda empataram a 31 golos, resultado que permite à seleção
dos Balcãs discutir o apuramento com Portugal.
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Corte: 1 de 1

ABC/UMinho vitorioso
em todos os escalões

FIM-DE-SEMANA PERFEITO para o ABC/UMinho que venceu todos os jogos
disputados em todos os escalões. E vai liderando na I Divisão Nacional.
ANDEBOL
II DIV. AP. CAMP.

| Carlos Costinha Sousa |

JOR.25

RESULTADOS
S. Bernardo, 25; Fermentões, 23
Xico Andebol, 40; Sanjoanense, 28
CLASSIFICAÇÃO
J

1. Xico Andebol
2. St. Tirso
3. FC Porto B
4. S. Mamede
5. CS Marítimo
6. Santana
7. Fermentões
8. S. Bernardo
9. FC Gaia
10. Infesta
11. Académico
12. S. Paio
13. Modicus
14. Sanjoanense

24
24
25
24
24
24
24
24
25
24
24
24
24
24

V E

21
20
17
17
14
11
11
11
9
7
6
5
4
4

1
1
1
1
3
2
2
0
2
2
1
2
4
2

D

M

S

P

2
3
7
6
7
11
11
13
14
15
17
17
16
18

794
743
704
691
650
667
623
650
647
614
576
560
596
585

589
611
660
613
619
660
652
665
660
677
696
641
677
680

67
65
60
59
55
48
48
46
45
40
37
36
36
34

III DIV. AP. CAMP.

JOR.5

RESULTADOS
Arsenal, 35; Estarreja, 28
CLASSIFICAÇÃO
1. Arsenal
2. Estarreja
3. Boavista
4. Juve Lis
5. Albicastrense
6. Monte
7. Gondomar
8. SIR 1.º Maio

J

V E

D

M

S

P

5
5
5
5
5
4
5
4

5
4
3
3
3
1
0
0

0
1
2
2
2
3
5
4

167
153
130
132
150
106
122
81

115
143
131
113
139
110
155
135

15
13
11
11
11
6
5
4

0
0
0
0
0
0
0
0

Uma vez mais o ABC/UMinho
marca presença no topo. Foi um
fim-de-semana perfeito com
triunfos em todos os escalões.
Os juniores iniciaram a sua caminhada na fase final com uma
difícil recepção aos tetra-campeões nacionais. O ABC/UMinho entrou melhor nesta partida
e desde cedo assumiu o comando do jogo, ao intervalo já vencia o Sporting por 16-13, confirmando a vitória por 31-23 na
segunda parte.
Por sua vez, os juvenis A receberam o Infesta e rapidamente
assumiram o marcador e dominaram a partida vencendo por
claros 43-25.
Os iniciados A tiveram duplo
confronto. O Xico Andebol foi o
primeiro adversário e a vitória
por 32-19 conquistada em Guimarães foi clara. No segundo jogo recebeu o S. Mamede e dominou vencendo por 34-23.

| Carlos Costinha Sousa |

JOR. 1

RESULTADOS
Xico Andebol, 23; Benfica, 27
ABC/UMinho, 31; Sporting, 23
CLASSIFICAÇÃO
1. ABC/UMinho
2. FC Porto
3. Benfica
4. Xico Andebol
5. Belenenses
6. Sporting

J

V E D

M

S

P

1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
0
0

31
29
27
23
23
23

23
23
23
27
29
31

3
3
3
1
1
1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1

II DIV. JUN. MAS.

JOR. 5

RESULTADOS
Monte, 20; Fermentões, 33

1. Infesta
2. Avanca
3. Fermentões
4. Penafiel
5. Santana
6. Monte

V E D

5
4
5
5
3
4

4
4
3
1
1
0

0
0
0
0
0
0

1
0
2
4
2
4

2.ª FASE A JUV. MAS.

J. 9

141
126
136
144
85
96

S

P

138 13
103 12
123 11
161 7
82 5
121 4

1. Ág. Santas
2. ABC A
3. Infesta
4. FC Porto
5. Carvalhos
6. Lamego

J

V E D

9
9
9
9
9
9

8
7
4
4
3
0

0
0
1
0
1
0

1
2
4
5
5
9

S

P

251
277
256
257
261
212

193
226
238
249
259
349

25
23
18
17
16
9

M

J V E D

DR

Raul Maia levou os juniores do ABC/UMinho a mais um triunfo no campeonato

No jogo que agrupou os dois
primeiros classificados desta zona norte da III divisão, até ao
momento contando por vitórias
todos os jogos realizados, decorreu com o domínio absoluto da
equipa bracarense e terminou
com uma vitória clara, com o resultado final de 35-28.
O jogo até começou melhor para o Estarreja, mas o Arsenal da
Devesa cedo se impôs e conseguiu um parcial de 14-12 ao inJ. 6

1. Xico Andebol
2. Fafe
3. ISMAI
4. St. Tirso
5. Fermentões
6. S. Mamede
7. CA Leça

J

V E D

5
5
5
6
5
5
5

5
3
1
3
2
1
2

0
0
0
1
0
1
0

0
2
4
2
3
3
3

tervalo.
Perante um pavilhão Flávio Sá
Leite bem composto, os bracarenses não facilitaram na segunda parte e, apesar do equilíbrio,
o Arsenal teve sempre maior ascendente e no final do tempo
vencia mesmo por 35-28.
Com esta vitória, o Arsenal da
Devesa isolou-se no comando da
III divisão, somando 15 pontos e
tendo agora mais dois que o seu
adversário mais directo.
NAC. JUVE. MASC.

JOR. 5

RESULTADOS
Académico, 24; AAPL, 24
Gaia, 30; Afifense, 26

CLASSIFICAÇÃO
M

JOR. 7

CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS
Xico Andebol, 32; St. Tirso, 27
Fermentões, 34; Fafe, 36

CLASSIFICAÇÃO
M

O passado fim-de-semana foi
positivo para as equipas de
andebol da Didáxis. A equipa do
escalão de juvenis participou no
campeonato de desporto escolar
e conseguiram o passaporte para
a final nacional.
Nesta última jornada, as juvenis
receberam a Escola Carlos Amarante e o Colégio de Gaia tendo
vencido os dois jogos por 25-9 e
22-18. Com estes resultados, a
Didáxis segue invicta para a luta
do ceptro nacional comprovando
a qualidade do clube. Esta equipa de juvenis da Didáxis vai participar no Torneio Internacional
de S. J. da Madeira nos dias 16 a
19 de Abril. Já no escalão de infantis iniciou-se a fase final do
campeonato regional com a recepção ao Vermoim, tendo vencido por 23-9.

RESULTADOS
Didáxis, 27; A. Garrett, 25
Juvemar, 12; Leça, 39
Maiastars, 34; Alpendorada, 50

2.ª FASE B JUV. MAS.

RESULTADOS
ABC/UMinho A, 43; Infesta, 25

CLASSIFICAÇÃO
J

Cinco jogos, cinco vitórias e o
Arsenal da Devesa Andebol continua a sua caminhada triunfal
para a conquista do título de
campeão nacional da III divisão,
depois de ter levado de vencida
o seu rival mais directo, a formação do Estarreja, o que permitiu
isolar-se na liderança da tabela
classificativa.

Juvenis
Jornada positiva
para a Didáxis

NAC. INIC. FEM.

Arsenal em caminhada triunfal
III DIVISÃO NACIONAL

I DIV. JUN. MASC.

§formação

S

P

144
167
137
176
154
143
132

123
155
165
169
157
140
144

33
29
28
28
23
20
19

1. AAPL
2. Académico
3. Afifense
4. Penafiel
5. Gaia
6. Póvoa Varzim
7. Santana
8. SVR Benfica

J

V E D

5
4
5
4
4
4
5
5

3
3
3
3
3
2
0
0

1
1
0
0
0
0
0
0

1
0
2
1
1
2
5
5

7
7
7
7
7
7

6
6
5
1
1
1

1
1
0
0
0
0

0
0
2
6
6
6

NAC. INIC. MASC.

262
269
168
180
142
154

P

S

130 20
176 20
167 17
240 9
247 9
215 9

JOR. 5

RESULTADOS
ABC A, 32; Xico, 19
ABC A, 34; S. Mamede, 23
Xico, 25; Fafe A, 22
Fermentões, 20; Ág. Santas, 37
CLASSIFICAÇÃO
M

S

P

163
167
162
133
109
129
123
108

123
126
136
123
142
139
156
149

15
13
11
11
9
9
7
5

J V E D

1. ABC/UMinho A
2. Ág. Santas
3. ISMAI
4. São Mamede
5. Xico Andebol
6. Fafe A
7. St. Tirso
8. Fermentões

5
5
5
5
5
5
5
5

5
4
3
3
2
2
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
2
2
3
3
4
0

2.ª FASE A JUV. FEM.

J. 5

RESULTADOS
Alpendorada, 19; Maiastars, 32
CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO
M

1. Leça
2. Alpendorada
3. Didáxis
4. Maiastars
5. Juvemar
6. A. Garrett

M

S

P

139
137
146
130
123
82
116
98

108
97
129
86
95
104
160
192

12
11
11
10
10
8
5
5

1. Col. Gaia
2. Maiastars
3. CA Leça
4. Didáxis
5. Alpendorada
6. Garrett

J

V E D

5
4
4
5
5
5

4
4
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0
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1
0
1
3
4
5

M

152
143
103
131
119
117

S

P

123 13
88 12
92 10
141 9
142 7
179 5
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Cores: Cor

Period.: Diária
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Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Juniores do SIR quebram
invencibilidade do líder

Nazaré São esperados cerca de 260 atletas

Andebol
2.ª Divisão

Os juniores masculinos da SIR
1º de Maio proporcionaram a
todos os presentes mais um
grande jogo de andebol. Recebendo o líder da segunda fase
do campeonato nacional da II
divisão, ainda invicto, a equipa
marinhense venceu de forma
clara, colocando-se a apenas
um ponto do Alavarium.
Os jovens de Picassinos fizeram uma primeira parte irrepreensível. Com uma defesa
muito agressiva, fizeram do
contra-ataque a sua principal
arma, chegando ao intervalo a
vencer por uns esclarecedores
13-5. No segundo tempo, temendo uma forte reacção do
adversário, a SIR entrou nova-

mente muito concentrada,
sendo obrigada a meio do segundo tempo a optar por uma
marcação individual ao lateral
esquerdo adversário, enquanto
o Alavarium optava pela marcação a dois jogadores da SIR,
João Gomes e João Daniel.
À entrada nos últimos cinco
minutos de jogo a equipa marinhense vencia ainda por seis
golos de diferença, no entanto
o grande desgaste da partida
fez-se sentir nestes últimos minutos, o que permitiu ao Alavarium reduzir a sua desvantagem para os 24-21, resultado
final da partida.
O campeonato será agora interrompido, retomando no
próximo dia 27 de Abril com a
recepção aos Empregados do
Comércio. |
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OPINIÃO

FERNANDO PARENTE

ABC é Gigante!
O ABC/UMinho venceu recentemente o Sporting C.P.
por 24-23 e o Porto por 20-25, este último jogo em
“casa” deste rival. Estes dois jogos, que contaram para
a prova maior do Andebol português, colocam o ABC
no topo da tabela classificativa e a disputar com estes
dois clubes, mais o S.L. Benfica, o título de Campeão
Nacional de Andebol. Impressionante!
Este comportamento desportivo do ABC/UMinho é
absolutamente notável, ainda mais se pensarmos que
os orçamentos anuais dos rivais serão seguramente 5 a
10 vezes maiores. Mas ainda bem que no desporto as
regras são iguais para todos, e que dentro de campo,
no caso desta modalidade, só podem estar no máximo
7 atletas de cada vez! Que conclusão imediata é que
se pode tirar desta constatação? Certamente que os
atletas e treinadores trabalham e empenham-se melhor,
muito melhor que os seus rivais. Aqui está a grande
diferença, marcada pela motivação pelo jogo, treinar
e competir concentrados, querer melhorar a qualidade
técnica e tática durante todo o ano.
Este clube especial de Braga, que em 1994 disputou
a final da Liga dos Campeões Europeus com o Teka de
Santander (clube este que curiosamente já não existe) é
sem dúvida nenhuma a melhor escola de formação de
atletas de andebol em Portugal e uma referência para
a modalidade na Europa. A aposta na formação, na
qualidade dos seus treinadores de todos os escalões e
recrutamento de alguns jogadores de referência (aqueles
até onde se pode “esticar” em termos orçamentais),
têm sido decisivos para o palmarés que a sua equipa
sénior já atingiu, nomeadamente desde o final dos anos
80, com a conquista de 12 Campeonatos Nacionais,
10 Taças de Portugal, 5 Supertaças e ainda uma final
na Taça Challenge da EHF.
Ninguém fica indiferente aos feitos que o ABC/UMinho
tem conseguido a nível desportivo, nomeadamente
nestes últimos tempos. Um clube que grangeia respeito por todos os adversários, que lhe reconhessem
o mérito de ser uma fábrica de produção de talento
e que teima em não parar, que alimenta com o seu
produto clubes de “maiores posses” materiais. Mas
o espírito deste clube é diferente, são poucos os
atletas de grande craveira nacional que não vestiram
de amarelo, e que provavelmente, no seu íntimo, não
se sentem verdadeiros campeões.
O ABC de Braga não é grande, é GIGANTE! Para
além de continuar a formar excelentes praticantes
de Andebol todos os anos, alguns dos quais, como
já vimos, acaba por “perder” pelas leis do mercado
para os 3 (chamados de) grandes clubes nacionais,
luta sempre de igual para igual com estes últimos...,
pelo menos dento do campo, numa competição onde
quase sempre os orçamentos desiguais quase sempre
ditam as suas leis. Mas o ABC existe e mostra o que
é a criação de qualidade e a única saída para o país
evoluir em termos desportivos, a aposta continuada
na formação dos atletas!
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ANDEBOL EM CADEIRA DE RODAS
Barcelos recebe quarta
concentração norte
A quarta concentração do grupo norte do campeonato
nacional de andebol em cadeira de rodas, disputa-se no
dia 26 de abril, no Pavilhão Municipal de Barcelos.
O campeonato nacional de ACR é disputado em dois
grupos que se juntam a 10 de maio em Viseu para
realizarem as finais e assim se definir a classificação
final. O calendário de jogos da quarta concentração do
grupo norte é o seguinte:
ACR4 - 10h00 - APD Braga-ADMB Barcelos; 10h45
- APD Paredes-APD Porto; 11h30 – Vencidos; 12h15
- final.
ACR7 - 14h30 - APD Braga-APD Porto; 15h30 APD Porto-APD Paredes; 16h30 - APD Paredes-APD
Braga.
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Sub-20 de Portugal vencem Holanda rumo ao Europeu de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Expresso Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=49c792fb

Data Publicação:

04/04/2014

/

Sexta feira, 4 de abril de 2014
Belgrado, 04 abr (Lusa) -- A seleção de andebol sub-20 de Portugal venceu hoje a Holanda por 2927, na estreia do grupo 8 do torneio de qualificação para o Europeu.
Ao intervalo, os lusos já venciam por 13-10, apesar da expulsão, com vermelho direto, do jovem
Miguel Martins (14.46 minutos), que, aos 16 anos, já tem experiência na equipa sénior do FC Porto:
nos holandeses, Niek Jordens (19.25) também foi para o balneário mais cedo.
Miguel Baptista (oito golos) foi o melhor marcador do desafio, secundado por Thies Berendsen (sete),
Gonçalo Ribeiro e Sjoerd Boonstra, ambos com seis.
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A seleção de andebol sub-20 de Portugal venceu esta sexta-feira a Holanda por 29-27, na estreia do
grupo 8 do torneio de qualificação para o Europeu. Ao intervalo, os lusos já venciam por 13-10, apesar
da expulsão, com vermelho direto, do jovem Miguel Martins (14.46 minutos), que, aos 16 anos, já
tem experiência na equipa sénior do FC Porto: nos holandeses, Niek Jordens (19.25) também foi para
o balneário mais cedo. Miguel Baptista (oito golos) foi o melhor marcador do desafio, secundado por
Thies Berendsen (sete), Gonçalo Ribeiro e Sjoerd Boonstra, ambos com seis. A primeira jornada ficará
completa com o desafio que opõe as seleções da Sérvia e da Grã-Bretanha. No sábado, Portugal
defronta a Grã-Bretanha, fechando a sua participação nesta fase de apuramento no domingo perante
a anfitriã Sérvia. Apenas o vencedor do grupo garante a presença na fase final da prova. Siga-nos no
Facebook e no Twitter.
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Desporto Sub-20: Seleção vence no apuramento para o Europeu 04-04-2014 Sérvia e Grã-Bretanha
são as outras nações no caminho dos portugueses... Por Record A seleção de andebol sub-20 de
Portugal venceu esta sexta-feira a Holanda por 29-27, na estreia do grupo 8 do torneio de qualificação
para o Europeu. Ao intervalo, os lusos já venciam por 13-10, apesar da expulsão, com vermelho
direto, do jovem Miguel Martins (14.46 minutos), que, aos 16 anos, já tem experiência na equipa
sénior do FC Porto: nos holandeses, Niek Jordens (19.25) também foi para o balneário mais cedo.
Miguel Baptista (oito golos) foi o melhor marcador do desafio, secundado por Thies Berendsen (sete),
Gonçalo Ribeiro e Sjoerd Boonstra, ambos com seis. A primeira jornada ficará completa com o desafio
que opõe as seleções da Sérvia e da Grã-Bretanha. No sábado, Portugal defronta a Grã-Bretanha,
fechando a sua participação nesta fase de apuramento no domingo perante a anfitriã Sérvia. Apenas o
vencedor do grupo garante a presença na fase final da prova.
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Sub-20 vencem Holanda rumo ao Europeu
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/

04 de abril de 2014 17:29h
A equipa das quinas beneficiou da inspiração de Miguel Baptista, autor de oito golos.
A seleção de andebol sub-20 de Portugal venceu hoje a Holanda por 29-27, na estreia do grupo 8 do
torneio de qualificação para o Europeu.
Ao intervalo, os lusos já venciam por 13-10, apesar da expulsão, com vermelho direto, do jovem
Miguel Martins (14.46 minutos), que, aos 16 anos, já tem experiência na equipa sénior do FC Porto;
nos holandeses, Niek Jordens (19.25) também foi para o balneário mais cedo.
Miguel Baptista (oito golos) foi o melhor marcador do desafio, secundado por Thies Berendsen (sete),
Gonçalo Ribeiro e Sjoerd Boonstra, ambos com seis.
A primeira jornada ficará completa com o desafio que opõe as seleções da Sérvia e da Grã-Bretanha.
No sábado, Portugal defronta a Grã-Bretanha, fechando a sua participação nesta fase de apuramento
no domingo perante a anfitriã Sérvia.
Apenas o vencedor do grupo garante a presença na fase final da prova.
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Sexta feira, 4 de Abril de 2014 |
Belgrado, 04 abr (Lusa) -- A seleção de andebol sub-20 de Portugal venceu hoje a Holanda por 2927, na estreia do grupo 8 do torneio de qualificação para o Europeu.
Ao intervalo, os lusos já venciam por 13-10, apesar da expulsão, com vermelho direto, do jovem
Miguel Martins (14.46 minutos), que, aos 16 anos, já tem experiência na equipa sénior do FC Porto:
nos holandeses, Niek Jordens (19.25) também foi para o balneário mais cedo.
Miguel Baptista (oito golos) foi o melhor marcador do desafio, secundado por Thies Berendsen (sete),
Gonçalo Ribeiro e Sjoerd Boonstra, ambos com seis.
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Torneio Internacional de Minibasquete
Comendador Joaquim Morão
O Pavilhão do Agrupamento de
Escolas José Sanches de Alcains
recebe sábado, a partir das 9h30,
o I Torneio Internacional de Minibasquete Comendador Joaquim
Morão, que tem o final previsto
para as 18h30.
O Torneio conta com a participação da Associação de Basquetebol Albicastrense (ABA),
Guarda Basket, Sporting Figueirense, AD Cacereña Baloncesto,
Clube Basket Leiria, Sporting
Clube Marinhense, Paço de Arcos Basquetebol Clube, El Tomillar de Badajoz, Sporting Clube
Coimbrões do Porto, Maia
Basket, CD Póvoa, Clube Desportivo da Escola Secundária da
Amadora e FC Gaia.
A prova é organiza pela ABA
que conta com o apoio da Esco-

la, da Junta de Freguesia de Alcains, da Câmara de Castelo
Branco e dos clubes e associações locais, contando-se entre
estas a Associação Cultural e Recreativa de Alcains (ARCA), o
Clube Desportivo de Alcains
(CDA), a Associação Papa Léguas, os Escuteiros de São Vicente da Beira e a Escola de Judo
Ana Hormigo, ao que se junta
ainda o apoio dos encarregados
de educação dos atletas.
Recorde-se que a ABA está
presente em Alcains pela terceira época consecutiva, tendo
neste momento cerca de 70 atletas alcainenses, entre os cinco e
os 16 anos a praticar basquetebol e a representar a ABA, a cidade de Castelo Branco e a vila de
Alcains semanalmente, quer

em torneios e campeonatos distritais, nacionais e internacionais. A ABA destaca também “o
trabalho desenvolvido pela Escola José Sanches e dos seus
professores em prol do basquetebol, do desporto e da própria
vila de Alcains, sem o qual o
ABA não teria com toda a certeza
os excelentes resultados”.
É igualmente referido que “a
criação da ABA e o seu crescimento ao longo destes sete anos
de vida não pode estar dissociado do antigo presidente da Câmara de Castelo Branco, Comendador Joaquim Morão, pelo apoio
prestado, pela confiança no nosso projeto e na nossa dedicação,
pelo que pela amizade demonstrada, a ABA realiza este torneio
em sua homenagem”.

Página 62

A63

ID: 53262621

31-03-2014

Tiragem: 6000

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 6,63 x 9,22 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

 ANDEBOL

CDC Oleiros derrotado
pelo S. Mamede
A Ac S.Mamede venceu o CDC S. Paio de
Oleiros por 27-23 e cimentou a sua candidatura ao apuramento para o grupo que
vai disputar a subida de divisão. Ao intervalo, os academistas já seguiam na frente
do marcador (14-10), um ascendente natural face à qualidade global do seu plantel
recheado por atletas habituados a jogar
contra equipas de mais-valia. Debilitados
neste jogo por algumas ausências, os oleirenses equilibraram o jogo na segunda
parte. A 10 minutos do termo do jogo estavam a perder por duas bolas de diferença,
mas falharam no ataque por duas vezes e,
como quem não mata morre, os Academistas repuseram até final a diferença de golos do intervalo.
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 ANDEBOL

Juvenis do Feirense
demolidores
Mais uma vitória para os juvenis do
Feirense que derrotaram o S. Bernardo fora
de portas, por 41-25, em mais uma demonstração de superioridade e com uma diferença de 16 golos. O jogo foi sublinhando o
poderio fogaceiro que facilmente impôs o
seu andebol. Ao intervalo, 10-21, o que espelhava a superioridade feirense e até ao
final acabou por ser mais do mesmo. Uma
vitória final que permite à equipa de Manuel Gregório encarar a próxima jornada
contra o líder do grupo com a moral mais
em alta.
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Andebol 4 Kids no
Sporting de Torres
Com início a 4 de abril
próximo, vai ter início a
atividade de Andebol 4 Kids,
no pavilhão do Sporting Clube
de Torres. As inscrições estão
abertas. Mais informações na
secretaria do clube, entre as 11
e as 13 horas e entre as 15 e as
20h30, telefone: 261 316 027
ou e-mail: sctorres@oninet.pt
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O Meu olhar
fernando pires

Desporto pela saúde,
Inclusive da Saúde
Financeira das Autarquias
O desporto é uma actividade nobre, quer na sua forma
amadora, quer na sua forma profissional, envolvendo atletas, treinadores pais e dirigentes, além de instituições que
direta ou indiretamente estão envolvidas e apoiam as atividades desportivas, como associações e câmaras municipais.
As atividades desportivas dinamizadas em alguns concelhos centram-se muito no futebol sénior, onde são gastas quantias avultadas para por a maquina a funcionar , pois
hoje, ao contrário de outros tempos, já são poucos aqueles
que jogam por amor à camisola e hoje é necessário contratar
jogadores muitas das vezes de bem longe e bem caros, pois a
competição assim o exige, para quem luta pelos lugares da
frente, deixando para trás atletas do concelho.
Já para não falar nos casos de atletas estrangeiros que vêm
à procura do el dourado e se deparam com contratos fictícios e outras situações extremas que para as autoridades são,
simplesmente, tráfico humano. Os casos são-nos bem mais
próximos do que o que possamos imaginar.
Tudo isto acaba sempre por se traduzir em despesas
enormes, e principalmente nos concelhos pequenos onde o
setor empresarial é reduzido e os patrocínios não abundam.
Se não forem as câmaras municipais, o desporto a esse nível
acaba, como já aconteceu em alguns concelhos, pois a grave situação financeira dos municípios refletiu-se nos - seu
principal financiador.
O problema surge quando, por vezes, são esquecidas as
camadas jovens, onde deveria ser a maior aposta, pois as
crianças, quando estão a praticar algum desporto, além de
beneficiarem de melhorias no seu desenvolvimento físico,
aprendem regras, disciplina e concentração, tão importantes nos dias de hoje.
É importante também um plano estratégico orientado
para diversas modalidades e não só para o futebol; é importante que as crianças e jovens possam, nos seus concelhos, praticar Karaté, andebol, atletismos, entre outras modalidades, e aí os municípios têm de participar ativamente, ajudando esses jovens a adquirir equipamento, facilitando-lhes o transporte e pondo as instalações municipais ao
dispor das associações e clubes que tenham capacidade para as gerir e que não canalizem todos os meios financeiros
para o futebol sénior e outras atividades festivas que só servem alguns.
O mérito deve ser compensado a todos aqueles que desinteressadamente se disponibilizam para, por exemplo, treinar
essas camadas jovens, oferecendo de forma voluntária o seu
tempo para contribuir para o desenvolvimento de atividades que nos enaltecem a todos e onde um euro pode representar melhorias psicomotoras nos jovens atletas.
Não menos importante é repensar, reinventar e reutilizar as infra-estruturas já existentes. A fase da construção foi
importante e foi concluída na maior parte dos nossos concelhos. Agora, em vez de programar outros espaços físicos
com a sede de deixar marca, é bem mais importante deixar
trabalhar quem sabe, a começar pelos técnicos de desporto,
hoje peças fundamentais em cada concelho. É deles o mérito dos sucessos alcançados nas mais variadas modalidades, muitas, até há bem pouco tempo, desconhecidas. Também estes deviam ser ouvidos nas associações, onde a política deve ficar à porta, avaliando apenas a diferença entre o
custo / benefício.
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>> ANDEBOL

NACIONAL DA I DIVISÃO
Terminou a primeira fase do campeonato nacional da 1.ª divisão, de andebol feminino, no qual, muito honrosamente, participa a valorosa equipa
da Juventude de Mar. No derradeiro
encontro desta fase, embora a formação se tenha apresentado em Tavira
com várias limitações no seu plantel,
a equipa de Paulo Martins trouxe do
Algarve uma preciosa vitória mais
motivação para enfrentar a fase de
manutenção, que só terá início dentro de aproximadamente um mês, ou
seja, no dia 26 de abril.
Último resultado
22.ª Jornada
C. Vela Tavira, 29 Juv. Mar, 33
No final desta fase a Juv. Mar terminou com 32 pontos, menos 6 que o
CALE, mais 5 que o Assomada e mais
seis 6 que o Vela, de Tavira.
Assim, para a fase de manutenção,
em que descem os 2 últimos, a classificação começa a partir da seguinte
pontuação:
1º CALE, 19 pontos
2º Juv. Mar, 16
3º Assomada, 14
4º Vela Tavira, 13
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Ò Ò andebol

Ex-jogador da seleção
dá formação na SIR 1º Maio

J

oão Ferreirinho, antigo
guarda-redes
da seleção nacional
de andebol e atual
treinador de guarda-redes do Sport Lisboa e
Benfica, deslocou-se à Marinha Grande, no passado
sábado, dia 22, para dar
uma formação aos guarda-redes da SIR 1º de Maio.
O ex-jogador, cujo currículo
conta com 90 internacionalizações, veio ensinar algumas noções técnico-táticas
na defesa dos remates de
ponta e de pivot, contando
com a colaboração dos iniciados masculinos da SIR.
No que toca aos jogos
defrontados este fim-de-semana pelos vários escalões
da SIR 1º de Maio, o balanço foi misto, com vitórias e
derrotas a marcar a jornada
para o clube de Picassinos.
Os infantis masculinos
ganharam este sábado contra o Cister, 31-22 e na próxima semana jogam contra
o Albicastrense, às 15 horas, em Castelo Branco.
As iniciadas femininas
deslocaram-se a Lagos para
defrontar o Gil Eanes, jogo
que se previa bastante difícil perante as limitações
da equipa de Picassinos,
resultantes das lesões de
várias atletas. Ainda assim,

Atual treinador de guarda-redes do Benfica deu “aula” aos atletas de Picassinos

a equipa entrou no jogo
muito forte defensivamente,
com poucas falhas técnicas,
demonstrando conseguir superar as dificuldades, pelo
que se justificava a vantagem de 7-15 ao intervalo. A
segunda parte foi marcada
por alguns erros defensivos,
no entanto, mantendo sempre a concentração e eficácia no ataque, conseguiram
vencer por 34-25. No próximo fim de semana a equipa
de iniciadas desloca-se ao
reduto do Alcanena, formação que ocupa a primeira
posição na tabela classificativa.
Os juvenis masculinos,
por sua vez, conseguiram
a primeira vitória à quarta

jornada do campeonato nacional, ao vencerem o Odivelas por 20-19, num jogo
muito sofrido.
A vitória suada é um estímulo muito importante na
véspera da deslocação, na
próxima jornada, ao reduto
da Batalha, um dérbi regional.
Já os juniores masculinos, perderam pela diferença mínima de 33-32, num
jogo, como se previa, muito
emotivo, contra o Ginásio
do Sul. Com o Ginásio a
entrar melhor no jogo, perante um sistema defensivo
3x2x1, muito permeável,
da equipa marinhense,
cedo se adiantou no marcador. No próximo domingo

mais um grande jogo em
perspetiva, com a receção
da SIR ao atual líder, o Alavarium.
Os seniores masculinos
deslocaram-se a Castelo
Branco para defrontar o
experiente Albicastrense,
que apresentou dois novos
reforços (guarda-redes e
lateral direito), a contrastar
com a equipa marinhense,
que se apresentou com uma
equipa muito jovem. A formação da Marinha Grande
acabou por perder o jogo
por 32-24, mas deixou
boas indicações para o encontro do próximo sábado,
no qual defronta a Juve Lis,
no Pavilhão Nery Capucho,
pelas 19 horas. ß
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Andebol: Juvenis do Dom
Fuas estreiam-se a vencer

Os juvenis do Dom Fuas AC estrearam-se a
vencer na fase dos últimos da 1.ª Divisão nacional, ao baterem o Alavarium (37-32). A equipa
de Ângelo Soares deu um passo importante
para continuar no escalão principal, ao derrotar
um concorrente direto. Os jovens nazarenos
deixaram a zona de despromoção, onde permanece o Cister SA, que adiou o embate com
o Sp. Espinho para o próximo sábado.
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Andebol

Xico garante
fase final
O Xico Andebol carimbou a passagem à Fase Final, com
a vitória na casa do Módicus, por 27-29. Com naturalidade,
a equipa de Eduardo Rodrigues somou os pontos que lhe
faltavam para cumprir a primeira meta traçada para esta
temporada. O Xico está apurado para a Fase Final da 2ª
Divisão, aquela que vai determinar as duas promoções
ao escalão superior.
Em Fermentões, houve jogo grande, com a equipa
vimaranense a perder diante do Ginásio de Santo Tirso,
um dos primeiros classificados, por 22-27. A equipa do
Fermentões passa por um período menos bom, pois saiu
derrotada nas últimas três jornadas, e encarou este encontro com determinação para regressar aos triunfos.
O Fermentões continua a ocupar a 6ª posição, que lhe
permite encarar a próxima fase com algum optimismo e
descontração.
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