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   No passado fim-de-semana, dois dos escalões de
formação da ACS estiveram em competição. Infantis e
Juvenis realizaram o habitual dérbi com a ADA Canelas e
ambas registaram derrotas.
   O jogo das Infantis iniciou-se com a equipa adversária a
inaugurar o marcador, mas ao longo de todo o jogo a
diferença foi sempre de dois a três golos. Apenas nos minutos
finais as Canelenses conseguiram uma vantagem de quatro
golos. A equipa da casa esteve perdulária em muitos remates e
algo desconcentrada em momentos decisivos. Ainda assim,
tratou-se de um jogo competitivo e equilibrado, que
“incendiou” as bancadas, com os apoiantes a aplaudir as suas
equipas. Ao nível dos últimos jogos esteve a guarda-redes
Rafaela Grego, que possibilitou que a diferença não fosse
maior.
   Beto fez alinhar Ana Madalena, Rafaela Grego, Beatriz
Marques, Ana Cláudia, Cassandra Conceição, Bruna Carinha,
Joana Simões, Cheila Conceição, Mariana Alves e Inês Ribeiro.
   No domingo passado foi a vez das Juvenis se deslocarem a
Canelas. A equipa da ACS entrou sem atitude no jogo. Com
uma série de maus passes, recepções e remates falhados
cederam às adversárias uma vantagem de 21-4 ao intervalo.
Na segunda metade assistiu-se a uma ligeira melhoria na
formação Salreense, ainda que não tenha sabido aproveitar
uma defesa menos coesa da ADAC e assim reduzir a
diferença. Pelo contrário, as adversárias rentabilizaram
todas as oportunidades, somando aos 21 golos da primeira
parte mais 20. O resultado final foi 41-13.
   Pela formação da ACS jogaram Sara Santos, Mariana
Rodrigues, Ana Filipa Lima, Patrícia Chipelo, Cristiana
Lage, Sara Pinhal, Sara Lima, Rita Coelho, Verónica
Mortágua, Sara Mortágua e Natalya Popova, com
orientação de Carlos Dias.

// Andebol  //

Actividades
Cultural de Salreu
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Andebol
Benfica confirma saída
do técnico José António

O Benfica anunciou ontem a saída de José António 
Silva do comando técnico da equipa de andebol dos 
“encarnados”, no sítio oficial do clube na Internet.

«O Sport Lisboa e Benfica e o professor José António 
Silva entenderam ter chegado o momento de finalizar 
um ciclo, terminando assim a ligação profissional dos 
últimos três anos no comando técnico da equipa de 
andebol», refere o clube.

As “águias” agradecem o “profissionalismo e dedica-
ção” de José António Silva, que sucedeu a Alexander 
Donner no início da época 2008/09 e levou os “encar-
nados” às vitórias na Taça da Liga (2008/09), Taça de 
Portugal e Supertaça (2010/11).

Para o seu lugar o escolhido é Jorge Rito, que na 
passada terça-feira deixou o comando do ABC, onde 
foi substituído por Carlos Resende.
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Andebol: torneio do Qatar
Juniores de Portugal
terminam com derrota

A selecção nacional de juniores A de Portugal perdeu 
esta tarde com a Eslovénia por tangencial 25-24, no 
terceiro e último jogo da formação lusa no Torneio 
Internacional do Qatar. Ao intervalo, a equipa portu-
guesa perdia por 16-13.

Depois das vitórias frente ao Qatar e Grécia, os pupilos 
de Rolando Freitas tiveram ontem pela frente o mais 
difícil adversário, nem mais nem menos que a Eslovénia, 
terceira classificada no último “europeu’”disputado na 
Eslováquia.
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REALIZA-SE em Pinhel, este 
fim-de-semana, o 2º Torneio 
de Andebol “Linda Saraiva” 
em iniciados, que será dispu-
tado pelas equipas do Benfica, 
Sporting, Falcão CTTL e DLC 
Gouveia. A competição tem 
lugar no Pavilhão Multiusos 

de Pinhel. No sábado, pelas 
16 horas, jogam DLC Gouveia 
e Sporting. Duas horas mais 
tarde é a vez da Falcão CTTL 
defrontar o Benfica. Já no do-
mingo realizam-se as partidas 
para o terceiro e quarto lugar 
(11 horas) e a final (16h30). 

Benfica e Sporting em Torneio 
de Andebol de Pinhel
Competição do escalão de iniciados masculinos 
realiza-se este fim-de-semana
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A O Benfi ca anunciou a saída de José 
António Silva do comando técnico da 
equipa de andebol dos “encarnados”, 
terminando uma ligação que durava 
há três anos. As “águias” agradeceram 
o “profi ssionalismo e dedicação” de 
José António Silva, que sucedeu a Ale-
xander Donner no início da época 
2008-09 e levou os “encarnados” às 
vitórias na Taça da Liga (2008/09), Ta-
ça de Portugal e Supertaça (2010/11).

A caminho da Luz deve estar Jorge 
Rito, que se demitiu do ABC e é en-
carado na Luz como a pessoa indica-
da para pôr em prática os métodos 
utilizados por Aleksander Donner, o 
ucraniano que restituiu aos “encar-
nados” o título de campeão nacional 
em 2008, depois de um longo jejum 
de 18 anos.

José António 
Silva deixa 
Benfi ca e Jorge 
Rito agradece

Andebol
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Alzira Oliveira
Patrícia Silva

Acordo entre a Câmara e a Federação

Crianças vão poder praticar mais andebol

Através de um proto-
colo, com duração de dois
anos, assinado entre a Câ-
mara Municipal de Fa-
malicão e a Federação Por-
tuguesa de Andebol, as
crianças famalicenses que
frequentam o 1.º Ciclo vão
poder praticar andebol co-
mo actividade extra-curri-
cular. Importante para o in-
cremento da modalidade
será a criação da escola de
andebol que vai ficar a car-
go da Associação Cultural
de Vermoim, que tem vindo
a promover esta prática
desportiva junto do Agrupa-
mento de Escolas Ber-
nardino Machado.

A cerimónia protocolar
ocorreu na segunda-feira,
dia 20, entre o presidente da
Câmara Municipal de Fa-
malicão, Armindo Costa, e
o presidente da Federação

Armindo Costa destacou a importância do desporto
no desenvolvimento dos mais novos

Henrique Cardoso.
Durante a cerimónia, o

presidente da Câmara de
Famalicão destacou a im-
portância do protocolo na
promoção da prática des-
portiva entre as crianças e
jovens, considerando que
«o desporto é uma das nos-
sas principais apostas» por
ser «um caminho privile-
giado na educação das no-
vas gerações».

O edil realçou, ainda,
a importância da divulgação
de outras modalidades des-
portivas que não só o fu-
tebol e, nestes termos, des-
tacou a excelência de algu-
mas práticas como a nata-
ção e o atletismo, onde «se
observam excelentes resul-
tados, melhores até do que
no futebol».

Já quanto ao andebol,
recorde-se que a Federa-
ção de Andebol tem um pro-
jecto a que dá o nome de
�Inovar para Vencer�, com o
objectivo de envolver a es-

no futuro, será uma terra do
andebol».

De acordo com o pro-
tocolo, compete ao municí-
pio fomentar o andebol nas
escolas do 1.º Ciclo através
das actividades extra-curri-
culares; apoiar a criação de
uma Escola de Andebol,
projecto que está a ser con-
cretizado pela Associação
Cultural de Vermoim. A Fe-
deração encarrega-se de
realizar acções de formação
que promovam, divulguem
e enquadrem o andebol, ao
mesmo tempo apoiar os do-
centes de Educação Física
para o fomento e a prática
do andebol nas escolas e
colectividades do concelho.
Cabe ainda à Federação
fornecer material desportivo
para o desenvolvimento da
actividade, em particular,
bolas e coletes de treino. O
protocolo é válido por dois
anos, podendo ser reno-
vado automaticamente por
idênticos períodos.

cola e a família na prática
desta modalidade. «Só
através da criação de par-
cerias com as escolas e as

associações de pais é pos-
sível chegar às novas gera-
ções e promover a prática
desportiva entre os mais no-

vos», atirou Henrique Car-
doso. «Vila Nova de Fama-
licão é uma terra de ande-
bolistas e estou certo que,
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Crianças vão poder
praticar mais andebol
Através de um protocolo, entre a Câmara Municipal e
a Federação Portuguesa de Andebol, as crianças que
frequentam o 1.º Ciclo vão poder praticar andebol co-
mo actividade extra-curricular.
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Jaime Barreiros é reforço

Xico abre
época em Aveiro

O Xico Andebol defronta o São Bernardo, em Aveiro, 
na primeira jornada do Campeonato Nacional Andebol 1, 
a 10 de Setembro. O sorteio, que teve lugar na segunda-
feira, ditou os seguintes encontros na ronda inaugural: 
Sp. Horta-Madeira SAD, ISMAI-Belenenses, São Bernardo-
Xico Andebol, Benfica-FC Porto, AC Fafe-Águas Santas e 
ABC-Sporting.

A 14 de Setembro, o Xico Andebol disputa o primeiro 
jogo em casa, diante do ISMAI. Na terceira jornada, que 
acontecerá apenas três dias depois, a 17 de Setembro, 
a equipa de Nuno Santos defronta o Belenenses, fora de 
casa.

Na construção do plantel, o Xico Andebol anunciou 
o acordo com Jaime Barreiros. O ex-jogador do ABC é 
o terceiro reforço da formação vimaranense, depois de 
garantidos os acordos com Paulo Fernandes e Gustavo 
Castro. No capítulo das renovações, o clube assegurou 
a continuidade de Pedro Correia, enquanto que Eduardo 
Sampaio e Marino Machado declinaram o convite forma-
lizado pela Direcção de António Xavier.
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ANDEBOL - MARIAMA SANÓ PODE ESTAR DE SAÍDA DA JUVE LIS

Cid Ramos

� Após a derrota na final da
Taça de Portugal, o Colégio
João de Barros já prepara a
próxima temporada, que vai
voltar a ser orientado por Pau-
lo Félix.

Ao que o Diário de Leiria
conseguiu apurar, estão de saí-
da Natalina Melo, Bárbara Tei-
xeira e Ana Marques. Também
ainda não está assegurada a
continuidade da ponta-esquer-
da Joana Biel.

O Colégio João de Barros
está a tentar manter Bárbara
Teixeira mais uma temporada
no clube, apesar da sua vonta-
de em terminar a carreira. A
experiente guarda-redes foi
uma peça importante durante
a actual temporada, rubrican-
do várias exibições de bom
nível.

Natalina Melo já confirmou
a sua decisão e parece difícil

que permaneça no Colégio João
de Barros, devido a motivos
profissionais. A jogadora natu-
ral de Lisboa prefere jogar
numa equipa mais perto da
sua área de residência, ou pode
inclusive terminar a carreira.

No que diz respeito a Ana
Marques já rubricou um acor-
do com o Alavarium (Aveiro)
para a próxima temporada.

Em relação a entradas, Bea-
triz Santos, que nesta tempora-
da representou o SIR 1.o Maio,
está muito perto de se compro-
meter com a formação de Paulo
Félix. O regresso de Carolina
Costa (Kaká) é também uma
forte possibilidade, mas, até ao

momento, ainda não existe a
confirmação. Recorde-se que,
no início da temporada, Caroli-
na Costa enveredou pelo futsal
e representou o Núcleo Spor-
tinguista de Leiria na Divisão
de Honra.

Mariama Sanó pode estar de
saída da Juve Lis
Na Juve Lis, a maioria das atle-
tas vai permanecer, o que já é
habitual, não se prevendo mui-
tas mexidas no grupo de traba-
lho às ordens de André Afra.  

Quem pode estar de saída é a
pivot Mariama Sanó, que ru-
bricou uma excelente tempo-
rada, gerando a cobiça de vá-
rios clubes nacionais. 

Ao que nosso jornal conse-
guiu apurar, o Gil Eanes está
interessado na aquisição da
jovem jogadora. Devido a esta
situação, a continuidade de
Mariama Sanó é neste mo-
mento uma incógnita. l

Mexidas no João de Barros

NATALINA MELO,
BÁRBARA TEIXEIRA
E ANA MARQUES
ESTÃO DE SAÍDA
DO COLÉGIO JOÃO
DE BARROS
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Em Famalicão e Vieira do Minho

Federação de Andebol 
assinou protocolos

A Federação de Andebol de 
Portugal assinou, ontem, con-
tratos com as Câmaras Muni-
cipais de Vila Nova de Fama-
licão e Vieira do Minho, que 
visam permitir o fomento e 
prática da modalidade nestes 
concelhos minhotos. 

As crianças das escolas do 
1.º ciclo de Famalicão vão pra-
ticar andebol, no âmbito das 
actividades extra-curriculares 
promovidas pela Câmara.

Este é um dos principais ob-
jectivos do protocolo de cola-
boração desportiva celebrado 
entre o presidente da Câmara, 
Armindo Costa, e o presidente 
da Federação de Andebol de 
Portugal (FAP), Henrique Car-
doso. A cerimónia decorreu no 
salão nobre dos Paços do con-
celho e contou com a presen-
ça de vários representantes de 
escolas e colectividades des-
portivas do concelho.

De acordo com o protoco-
lo, compete ao município fo-
mentar o andebol nas esco-

las do 1.º ciclo através das 
actividades extra-curriculares. 
Compete ainda apoiar a cria-
ção de uma Escola de Ande-
bol, projecto que já está a ser 
concretizado pela Associação 
Cultural de Vermoim. Por ou-
tro lado, a Federação de An-
debol deve realizar acções de 
formação que promovam, di-
vulguem e enquadrem o an-
debol, assim como, apoiar os 
docentes de Educação Físi-
ca para o fomento e a práti-
ca do andebol nas escolas e 
colectividades do concelho. A 
Federação deve ainda forne-
cer material desportivo para o 
desenvolvimento da activida-
de, em particular, bolas e co-
letes de treino.

O protocolo é valido pelo 
período de dois anos, sen-
do automática e sucessiva-
mente renovado por idênti-
cos períodos.

A situação repetiu-se, à tar-
de, em Vieira do Minho, com 
a  cerimónia a decorrer no sa-

lão nobre dos paços do con-
celho e contou, entre outros, 
com as presenças do presiden-
te da Câmara, Jorge Dantas e 
do presidente da FAP, Henri-
que Torrinha.

Com este protocolo compe-
te à Federação promover ac-
ções de divulgação, acções de 
formação para os agentes edu-
cativos e apoiar directamente 

os docentes de educação físi-
ca ou outros agentes despor-
tivos para o fomento e a prá-
tica do andebol nos estabele-
cimentos de ensino e estrutu-
ras associativas.

À Câmara compete assegu-
rar e garantir o apoio à mo-
dalidade, criando as condições 
necessárias para a prática do 
andebol no concelho.

 

Henrique Torrinha com Armindo Costa

DR
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 ANDEBOL

Grupo de Amigos realizou jantar de fecho de época

O Grupo de Amigos do Andebol do
Vitória impulsionado pelas vitorianas
Nelinha e Marisa realizou no passado
sábado num restaurante da beira-mar
da cidade o seu já tradicional jantar
de homenagem e fecho de tempora-
da, iniciativa que reuniu mais de 120
amigos da modalidade e de outros
sectores ligados ao clube.

 Em noite de convívios e reencon-
tros, estiveram presentes alguns dos
jogadores que já passaram pelo an-
debol vitoriano, casos, entre outros,
de Martingo e Ricardo Moreira, actu-
al capitão, do Porto, o guarda-redes
Ricardo Candeias, do Benfica, João
Pinto e Ricardo Correia, do Sporting,
Luís Monteiro, actual treinador do Be-
lenenses e também Francisco Baca-
lhau, a que se juntaram Charneca,
antigo guarda-redes, Calhotas, Antó-
nio Santos “Picas”, e ex-dirigentes
como os históricos Fernando Albino e
Bernardino Pinto, num naipe variado
de gente vitoriana que compartilha
relações e sentimentos comuns: o
Vitória e o seu andebol; nota ainda
para as ausências do actual respon-
sável da secção Carlos Santos, por
motivos justificados e que se pren-
deram com o seu apoio directo ao
quiosque da secção nas festas de S.
Julião em curso, e de Dolgov, tam-
bém este por razões justificadas, sen-
do contudo de assinalar e desta área
técnica, a presença do treinador Jor-
ge Fernandez.

Como ponto alto deste jantar con-
vívio a equipa organizadora resolveu,

e com toda a elementar justiça, ho-
menagear o capitão Pedro Carvalho,
Rui Mamede, Rolando Costa e Hugo
Dinis, jogadores que anunciaram re-
centemente a intenção de colocar o
fim às suas bem sucedidas carreiras,
acto assinalado e marcado com a en-
trega a estes eleitos dos também já
denominados Óscares. Nota também
para a presença do dirigente directi-
vo António Aparício que entregou, em
nome do clube e como forma de agra-
decimento a cada um dos homena-
geados, a medalha comemorativa do
centenário do clube.

Em tempos de muitas e conheci-
das dificuldades que só por si projec-
tam dolorosas incertezas para o pre-
sente e consequente futuro, esta foi

uma noite gratificante e de reafirma-
ção de mística, na certeza colectiva
de que só cerrando fileiras e conju-
gando vontades será possível conti-
nuar a manter e até reforçar a defe-
sa da modalidade no clube, este mes-
mo andebol que é antigo e rico pa-
trimónio e também expoente de van-
guarda do ecletismo e da cultura so-
cial e desportiva vitoriana.

Neste sentido de salvaguarda se
projecta já para o próximo 1 de Ju-
lho mais um jantar, desta feita orga-
nizado pelo SPA (Setubalenses pelo
Andebol), com o objectivo de encon-
trar formas e disponibilidades para
acções práticas e concretas em apoio
e defesa da manutenção do andebol
do Vitória.

ANDEBOL -  Os distinguidos com os óscares atribuidos pelos amigos do andebol

Francisco Casas Novas

D
R
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Andebol

Amigos do Andebol do Vitória
homenagearam jogadores em fim de carreira

Pág. 12
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Andebol: ABC tem novo treinador

 

Carlos Resende foi hoje apresentado como novo treinador do ABC.
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o Xico andebol defronta o são 
Bernardo, em aveiro, na primeira 
jornada do Campeonato nacional 
andebol 1, a 10 de setembro.

o sorteio, que teve lugar ontem 
ao final da tarde, ditou os seguin-
tes encontros na ronda inaugural: 
sp. Horta-Madeira sad, isMai-
Belenenses, são Bernardo-Xico 
Andebol, Benfica-FC Porto, AC 
fafe-Águas santas e aBC-spor-
ting.

a 14 de setembro, o Xico an-
debol disputa o primeiro jogo em 
casa, diante do isMai. na terceira 
jornada, que acontecerá apenas 
três dias depois, a 17 de setem-
bro, a equipa de nuno santos 
defronta o Belenenses, fora de 
casa.

na construção do plantel, o 
Xico andebol anunciou o acordo 
com jaime Barreiros. o ex-joga-
dor do aBC é o terceiro reforço da 
formação vimaranense, depois de 
garantidos os acordos com Paulo 
fernandes e Gustavo Castro. no 

naCional andeBol 1 jÁ teve sorteio

Xico começa 
época em Aveiro
equipa de nuno santos reforçou-se com jaime Barreiros, 
ex-jogador do aBC. Pedro Correia renovou contrato.

capítulo das renovações, o clube 
assegurou a continuidade de Pe-
dro Correia, enquanto que eduar-

do sampaio e Marino Machado 
declinaram o convite formalizado 
pela direcção de antónio Xavier.
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ANDEBOL
INFANTIS
FEIRENSE
Já com cheirinho a férias, os
infantis do Feirense foram a
Canelas vencer por 16-23. A
partida disputada no pavilhão do
Arsenal de Canelas iniciou-se em
toada regular, numa prova que
está a duas jornadas do fim.
Esta serviu ao longo da
temporada para trabalhar os
atletas que sobem do escalão
de minis e os atletas em
primeiro ano de infantil.
Resultou bem, a julgar pelos
valores que despontam na
cantera azul e branca, e abre
boas perspectivas de
continuidade do trabalho de
qualidade que tem vindo a ser
feito pelo corpo técnico do CD
Feirense. Quanto ao jogo em si,
não apresentou qualquer
dificuldade para os blues que se
limitaram a jogar q.b. para
vencerem.
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