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Andebol Formação
estudantil retoma treinos

111 Os escalões mais 
novos do andebol da Aca-
démica começam hoje os 
treinos. Iniciados, infantis, 
bambis (masculinos e femi-
ninos) voltam aos trabalhos, 
no ano em que a secção estu-
dantil comemora 75 anos de 
existência. 

As sessões terão lugar no 
Pavilhão n.º 3 do Estádio 
Universitário de Coimbra, 
a partir das 18H00, e nelas 
podem participar todos os 
que queiram experimentar 
a modalidade.

Entretanto, as equipas de 
seniores, juniores e juvenis 

(masculinos e femininos) 
dão continuidade à prepa-
ração já iniciada.
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ANDEBOL

> Madeira SAD levou a melhor sobre o FC Porto (28-25) na atribuição do jogo do terceiro e quarto lugares.

MODALIDADESBENFICA VENCE SPORTING (29-26) E CONQUISTA A SUPERTAÇA 2012

> redacção/lusa

Um Benfica mais maduro e con-
sistente nos momentos decisivos
garantiu ontem a Supertaça de
andebol ao vencer um mais in-
termitente Sporting, por 29-26,
em jogo emocionante disputado
em Fafe. Os encarnados foram
uma equipa mais homogénea e
sem tantos caprichos de ‘hu-
mor’, mostrando na fase decisi-
va um desempenho de superior
qualidade que lhe valeu o justo
triunfo, perante um conjunto
leonino que ‘desapareceu’ da
partida aos 22-22, com erros fa-
tais nos últimos dez minutos.

O encontro teve início equili-
brado até que um parcial 3-0 do
Benfica virou o jogo a seu favor
(5-3), comando que manteve até
aos 8-8. Mais solidários e rigo-
rosos a defender, os sportinguis-
tas recuperariam o comando aos
13-12, com um tento de Rudovic
aos 25,40. Carlos Carneiro es-
teve escondido na fase inicial do

desafio, mas com o aproximar
do descanso surgiu mais vezes
em cena e foi fundamental para
o empate 14-14 que se registava

ao intervalo.
Na segunda parte, a emoção

manteve-se mas após a igual-
dade 22-22, o Sporting falhou

com três erros ofensivos que
custaram outros tantos golos. E
o Benfica, cavou para a vitória
no primeiro troféu da época.

Presidente da Câmara de Fafe
entregou a taça ao vencedor

No final da partida seguiu-se a
habitual festa dos vencedores.
As medalhas aos intervenientes
jogadores, técnicos e árbitros,
foram entregues pelo vereador
da Câmara Municipal de Fafe,
Vitor Moreira; pelos vice-presi-
dentes da FAP Augusto Silva,
Ricardo Andorinho e António
Galambas. Os presidentes da
Câmara Municipal de Fafe, José
Ribeiro, e da Federação de An-
debol de Portugal, Ulisses Pe-
reira, encarregaram-se da entre-
ga do troféu ao vencedor.

Madeira SAD garante 3.º lugar
No primeiro encontro da tarde,

o Madeira SAD venceu o Porto
por 28-25, em jogo de atribuição
dos 3.º e 4.º lugares. Uma vitória

conseguida no segundo tempo já
que, durante quase toda a pri-
meira parte, o domínio no jogo e
no marcador pertenceu ao Porto
embora só a conseguir ténue
vantagem ao intervalo (12-13).

Na segunda parte, a equipa do
Madeira SAD subiu de produção
e com maior eficácia, os insula-
res somaram a vitória por 28-25.

Terminou assim um fim-de-se-
mana em grande em Fafe, onde a
cidade minhota foi a catedral do
Andebol português durantes três
dias, desde sexta-feira, com a
realização de vários eventos.

Festa encarnada em Fafe
O Benfica conquistou, ontem, a Supertaça portuguesa de Andebol 2012, ao vencer na final
o Sporting, por 29-26. Um jogo de elevado nível, e que prendeu a atenção do muito públi-
co, que encheu ontem o Pavilhão Multiusos de Fafe, até aos instantes finais. 

FOTO JOSÉ LORVÃO/FPA

Benfica fez a festa em Fafe

lll

“Foi um jogo muito dis-
putado, com várias alter-
nâncias no marcador, entre
duas equipas que se equiv-
aleram. Na final de uma
Supertaça ou de qualquer
outra competição impor-
tante não há favoritos, co-
mo hoje não havia.
O segredo da vitória?
Foi a vontade dos jo-
gadores que mandou.
Eles já mereciam ganhar
alguma coisa. Fizémos por
merecer a vitória”.

Jorge Rito 
(treinador do Benfica)
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ANDEBOL/JOGOS DE PREPARAÇÃO
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JOSÉ OLIVEIRA tenta furar a defesa do Águas Santas

P
ED

R
O

 A
LV

ES
/P

H
O

TO
R

EP
O

R
T.

IN

Artística não evita
derrotas em casa
Avelino Conceição

� Continuando o seu plano de pre-
paração, tendo em vista o arran-
que do Nacional da 1.a Divisão, cuja
estreia está marcada para o próxi-
mo dia 19, frente ao Sporting, a
Artística de Avanca recebeu, no sá-
bado, a formação do ISMAI, que
milita na 2.a Divisão. Um jogo “ami-
gável” que o treinador Luís Santos
aproveitou para melhorar aspectos
técnico-tácticos e colectivos.

A equipa avancanense até en-
trou bem diante de um adversário
que conhece bem, mas a fraca efi-
cácia aos seis metros permitiu à
formação da Maia ganhar vanta-
gem confortável no marcador. Aos
24 minutos os cinco golos (7-12) de
diferença eram sinónimo da inefi-
cácia atacante da equipa da casa,
que “esbarrou “numa bem organi-
zada defesa maiata e foi para o in-
tervalo a perder por claros 9-15.

Na segunda metade, pouco ou
nada mudou, tendo os dois técni-
cos “rodado” os seus jogadores,
com o ISMAI a fugir para oito
golos de avanço (14-22). Depois, a
Artística teve uma forte reacção já
na parte final do encontro e, com
um parcial de 5-0, recuperou da

desvantagem, acabando por per-
der por um golo (23-24).

O resultado foi menos impor-
tante deste jogo em que Tiago Cu-
nha (Artística) e António Ventura
(ISMAI) foram os melhores mar-
cadores, com cinco golos. De referir
a boa prestação, enquanto jogou,
do guardião Luís Silva, na baliza
dos locais.

Ontem, a Artística defrontou o
Águas Santas, um adversário mais
forte e que, recentemente, venceu o
Torneio “Cidade de Fafe”, onde
também esteve a equipa de Avan-
ca. Daí que tenha sido os visitantes
a comandar as operações, lideran-
do o marcador com alguma mar-
gem, que era de seis golos ao inter-
valo (11-17).

Na segunda metade, algumas
melhorias por parte da equipa
local foram insuficientes para
importunar o seu opositor, que
teve em Pedro Cruz e Mário Oli-
veira os marcadores de serviço.
Nuno Carvalho, Alberto Silva e
Tiago Cunha, com cinco golos,
marcaram mais de metade dos
golos obtidos nesta partida, mas
não evitou a derrota pela maior di-
ferença (23-31) até agora registada
pela Artística de Avanca.l
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ANDEBOL - ENCARNADOS BATERAM SPORTING

Benfica vence supertaça
no Pavilhão Multiusos de Fafe

O Benfica conquistou, ontem,  a Supertaça de an-
debol masculino, ao vencer o Sporting por 29-26, no 
Pavilhão Multiusos de Fafe.

Ao intervalo, Sporting e Benfica estavam empatados 
14-14.

Nas meias-finais, o Sporting venceu o Madeira SAD 
25-24, enquanto o Benfica tinha afastado o FC Porto 
com 28-27. No encontro de atribuição do terceiro posto, 
o Madeira SAD venceu o FC Porto por 28-25.
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Madeira SAD 3.º
na Supertaça em Fafe
O Madeira SAD terminou a sua par-
ticipação na Supertaça masculina
de Andebol no 3.º lugar, depois de
derrotar o FC Porto, por 28-25, jogo
que decorreu em Fafe. Uma vitória
dos madeirenses, conseguida no 2.º
tempo, já que ao intervalo os “dra-
gões” estavam na frente por 13-12.
Marcha do marcador: 4-7 (10m); 9-
9 (20m); 12-13 (30m); 18-17 (40m);
23-20 (50m) e 28-25 (60m). Os
golos do Madeira SAD, orientado por
Aleksander Donner, foram anotados
por: Nélson Pina (8), Nuno Roque
(7), João Mendes (5), Gonçalo Vieira
(4), Luís Marques (2), Carlos Si-
queira e Diogo Gomes (ambos 1). 1

Vasco Sousa
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g O Sporting Clube da Horta (SCH)
que se prepara mais uma vez para o
Campeonato Nacional de Andebol é
uma equipa em mudança. Na última
época os jogadores de Filipe Duque
asseguraram facilmente o objectivo da
manutenção. O SCH terminou a época
na liderança do grupo B, que reuniu as
equipas que lutaram para não descer de
divisão. Com 47 pontos, sendo que 34
teriam bastado para assegurar a manu-
tenção, a época fez-se com grande tran-
quilidade.

Agora, depois das férias, os jogadores
voltaram ao trabalho para preparar a
próxima época, que arranca a 15 de
Setembro. De saída estão Diogo Rios,

Nélson Pina, Austris Tuminskis e Paulo
Nogueiros. Quanto a reforços confirma-
dos, do Belenenses chegam o extremo
esquerdo Filipe Pinho e o central Diogo
Simão. Irineu Gomes, ex Benfica, vem
reforçar o lado direito do ataque e do
Porto chega o lateral direito Tiago Silva.
São quatro jogadores muito jovens (o
mais velho tem 24 anos), dos quais o
mais experiente é mesmo o ex jogador
do Porto, que actua na primeira divisão
desde os 18 anos e foi vice-campeão
europeu de juniores. Do Partizam de
Belgrado chega o sérvio Milos
Padezanin, de 23 anos, que actua como
central e lateral esquerdo. O treinador
conta também com o pivô Filipe
Martins, que vem do Palma del Rio.
Com 26 anos, Martins é mais experien-
te e já foi campeão pelo Porto.

Entre os reforços conta-se também o
guarda-redes Paulo Contente, formado
no clube, que regressa agora a casa. 

À semelhança da época anterior,
Filipe Duque quer tirar partido dos fru-
tos que a formação do SCH tem dado.
Alguns jogadores formados no clube
que integraram a equipa sénior no ano
passado continuam no plantel, e o técni-
co faz tenções de utilizar outros. Certa é,
para já, a utilização dos juvenis Jorge
Silva e Joaquim Mendonça, que têm
trabalhado com a equipa principal desde
o arranque da pré-época, no passado dia
12 de Agosto.

Filipe Duque entende que o SCH
“tem feito um trabalho muito bom na
formação”, desde a sua base: “temos

miúdos no escalão de minis que já par-
ticiparam pela quinta vez consecutiva
num encontro nacional, tendo vindo
sempre a melhorar a classificação. Este
ano ficaram em quinto lugar. São atletas
com um grande futuro à frente”, expli-
ca. A qualidade dos restantes escalões é,
para o técnico, motivo de orgulho, até
porque estamos a falar de jovens atletas
que actuam num meio onde a competi-
tividade é quase nula: “qualquer miúdo
do continente, no seu primeiro ano de
Iniciados, tem mais competição que um
miúdo aqui desde o primeiro ano de
Infantis até aos Juniores”, lembra. 

O trabalho do SCH na formação faz-
se com as várias equipas do clube a
competirem entre si. O aparecimento da
modalidade no Fayal Sport Club foi,
para Duque, “excelente para a formação
do SCH”: “é bom para os miúdos
enfrentarem jogadores mais velhos e
experientes, num ambiente mais des-
contraído”, diz.

Se 2011/12 foi uma época “sem espi-
nhas”, Filipe Duque garante que
2012/13 não será tão fácil. O técnico
assume a manutenção na primeira divi-
são como o grande objectivo da época,
mas avisa que a tarefa será este ano mais
difícil. “Temos miúdos mais jovens para
integrar e pô-los a jogar ‘à séria’ na pri-
meira divisão, o que é complicado. Eles
só podem crescer jogando. E é difícil
pensar em ganhar logo de início, quan-
do estamos a fazer uma restruturação da
equipa em que temos de fazer um com-
plemento da formação e ao mesmo

tempo fazer entrar atletas na primeira
divisão, de uma forma que para eles é
um choque”, explica. Duque está ciente
de que os adversários directos do SCH,
com jogadores mais experientes e com
mais anos de primeira divisão, não têm
este tipo de plantel, pelo que a época
que está quase a começar será “um
desafio novo, completamente diferen-
te”.

Sobre a pré-época, o treinador expli-
ca que está “a correr dentro da normali-
dade, sem problemas físicos até ao
momento”. Por razões de contenção
financeira, o SCH não vai fazer nenhum
jogo fora da ilha antes do arranque do

campeonato. Como lembra Filipe, a
insularidade faz com que uma desloca-
ção seja sempre muito dispendiosa, daí
que o clube tenha optado por evitar sair
da ilha antes do arranque da prova. 

Filipe Duque promete algumas alte-
rações no sistema de jogo da equipa,
mas antes, frisa, “é preciso conhecer
melhor os atletas, pô-los a jogar e ver o
que é preciso melhorar”. “É um proces-
so que pode demorar algum tempo”,
refere. 

Nesta nova época, o Sporting da
Horta conta também com um novo
principal patrocinador. Trata-se da com-
panhia de segurança Elite Security. 

Sporting da Horta assume manutenção na 
primeira divisão como principal objectivo

Marla Pinheiro

aNDEboL

No próximo dia 15 de
setembro o sporting Clube
da horta recebe o Águas
santas, no primeiro jogo
do Campeonato Nacional
de Andebol da 1.ª Divisão.
A equipa faialense, que ter-
minou a época passada no
primeiro lugar do grupo B,
atingiu com tranquilidade o
objectivo a que se tinha
proposto, que passava pela
manutenção na primeira
divisão. 
Agora, a equipa prepara-se
para a nova época com as
mesmas ambições. Com
um plantel muito jovem à
sua disposição, o treinador
Filipe Duque espera desa-
fios acrescidos. tRIBUNA DAs

ILhAs conversou com o téc-
nico sobre a preparação da
época. FLILIPe DUQUe O

técnico não espera
facilidades na época
desportiva que agora
arranca

DR
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