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> redacção

O ABC de Braga impôs um em-
pate a 19 golos ao Madeira
SAD, no jogo de abertura da sé-
tima jornada da fase final, grupo
A, no campeonato nacional de
andebol. Dois pontos foram con-
seguidos através da marcação de
um livre se sete metros, assinala-
do em cima do apito final.

O primeiro tempo mostrou-se
equilibrado, com alternâncias
constantes no marcador mas os
últimos minutos da primeira
parte a pertenceram aos insu-
lares que foram para o intervalo
a vencer por 11-8. 

No regresso para a segunda
parte os bracarenses não reagi-
ram de imediato, permitiram até
que o Madeira chegasse por
várias vezes à vantagem de três,
quatro e, até, cinco golos (16-11
aos 44 m.).

O ABC reagiu, fez um parcial
de 4-0 e ‘encostou-se’ ao adver-
sário à passagem do minuto 50
(16-15). As duas equipas en-
traram empatadas nos cinco

minutos finais (17-17), o
Madeira pareceu matar o jogo
com dois golos consecutivos
(19-17, aos 57 m.), mas um golo
de Mário Peixoto à entrada do

minuto final fez aparecer a luz
ao fundo do túnel para os bra-
carenses. 

Um livre de sete metros con-
quistado por Rui Lourenço e

concretizado por Mário Peixoto
ditaram à distribuição dos pon-
tos, resultado que atrasou o
Madeira SAD na luta pelo título
nacional. 

ANDEBOL

> ABC subiu ao quarto lugar da classificação, depois do empate de ontem com o Madeira SAD.

NACIONALI DIVISÃO

ABC empata no Funchal
e atrasa Madeira SAD
O ABC alcançou um empate (19-19) no duelo disputado ontem com o Madeira SAD, num
jogo cujo marcador esteve em aberto até ao último segundo. Mário Peixoto concretizou um
livre de sete metros na última jogada do encontro que garantiu o empate no Funchal.

MADEIRA SAD 191 
Telmo Ferreira, Gustavo Castro (2),
Gonçalo Vieira (5), Leandro Nunes (1),
Albano Lopes, Mário Costa, João
Mendes (2), Luís Carvalho, Nuno Silva
(1), Daniel Santos (1), Luis Marques,
João Ferraz (3), José Coelho (3) e
Mauro Aveiro (1).

ABC 191 

Humberto Gomes, José Rolo (3), Fábvio
Antunes (1), João Rodrigues, Tiago
Pereira, Miguel Pereira (1), Rui Lourenço
(3), Mário Peixoto (3), Carlos Matos (3),
José Costa (1), Hugo Rosário, Álvaro
Rodrigues (2), Luís Bogas (2) e Bruno
Dias
Árbi t ros:  Eurico Nicolau e Ivan
Caçador
Intervalo: 11-8

DR

ABC pontuou na deslocação ao Funchal
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ABC impõe empate
ao Madeira SAD
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Faleceu dirigente
do Xico Andebol

O dirigente do Xico Andebol,
João Ricardo Bravo faleceu
ontem. Tinha 57 anos e faleceu
vítima de doença prolongada.
O funeral realiza-se hoje, pelas
15 horas, no Cemitério de
S.João das Caldas, em Vizela.
O corpo do malogrado dirigente
está em câmara ardente na
Capela de São Francisco, em
Guimarães, onde amanhã,
domingo, às 15 horas, decorre
a missa de corpo presente,
seguida do funeral para o
Cemitério de S.João das
Caldas, em Vizela. 
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a O Benfi ca volta hoje a defender as 
cores portuguesas nas competições 
europeias de andebol. A formação 
“encarnada” é a única equipa lusa 
ainda em prova na Taça Challenge e 
procura suceder na galeria dos cam-
peões ao rival Sporting, que na época 
passada conquistou o troféu. 
A tarefa não vai ser fácil. Na viagem a 
Belgrado, na primeira mão das meias-
fi nais, os jogadores comandados por 
José António Silva procuraram alcan-
çar um resultado que lhes permitisse 
resolver a eliminatória a seu favor em 
Lisboa, mas o Partizan foi superior e 

venceu o encontro por 36-30. Ago-
ra, no desafi o da segunda mão, para 
que as aspirações de atingir a fi nal da 
competição não caiam por terra, as 
águias terão de tentar anular os seis 
golos de desvantagem.

Entretanto, no campeonato nacio-
nal, o Madeira SAD cedeu um empate 
frente ao ABC (19-19) e atrasou-se ain-
da mais na luta pelo título, subindo, 
no entanto, ao 2.º lugar da classifi ca-
ção, liderada pelo FC Porto. A equipa 
de Paulo Fidalgo dominou durante o 
primeiro tempo, mas os bracarenses 
reagiram e alcançaram o empate.Carlos Carneiro

Andebol

Benfica à procura da final na Challenge
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> redacção

O ABC de Braga desloca-se à
Madeira, para a sétima jornada
da Fase Final. No quarto lugar, o
ABC “luta pela melhor classifi-
cação” e por “ganhar todos os
jogos”.  A equipa encontra-se
numa posição complicada e é
imperioso reforçar a atitude,
para entrar em campo frente ao
Madeira SAD. “Ainda temos
tempo para dignificar a nossa
equipa”, defende o ponta direito
Miguel Sarmento.

“Falta de entrega e atitude” não
tem sido, para Miguel Sarmento,
os problemas do ABC nesta Fase
Final. O facto é que o ABC tem
estado sempre em jogo, a lutar
pelo resultado, mas a vitória tem
caído para o lado adversário. “A
sorte não tem estado do nosso
lado… Nós queríamos estar
mais fortes, mais competitivos,
mas sem conseguir explicar
porquê, não estamos a conse-
guir. Fizemos uma excelente

Fase Regular e, pelo que está a
acontecer agora, parece um es-
forço um bocado inglório”, con-
firma Miguel Sarmento. 

Frente ao Madeira SAD, mais
um jogo difícil, o ABC está
apostado em “trazer os três pon-
tos”. O Madeira está em 3.º lu-

gar, mas ao alcance do ABC.
“Perdemos alguns jogos com
eles, mas tivemos sempre muito
perto de ter ganho. Não é uma
missão impossível vencer lá.
Têm um colectivo muito forte,
muito bem organizado e exce-
lentes atiradores, mas vamos
jogar lá para vencer”. 

Incomodado com o final de
época do ABC, Miguel Sarmen-
to também não está muito satis-
feito com a sua prestação indi-
vidual. O jovem ponta direito
tem sido poucas vezes opção
nesta Fase Final, facto para que
encontra uma explicação con-
sensual: Rui Lourenço. “Ele está
a fazer uma excelente época e
deixa-me poucas oportunidades
para jogar. Continuo a trabalhar
e a lutar para ser melhor cada
dia”, constata Miguel Sarmento.

Com arbitragem de Eurico
Nicolau e Ivan Caçador, Madei-
ra Sad e ABC de Braga de-
frontam-se a partir das 15.00 ho-
ras, no pavilhão do Funchal. 

EMBLEMA BRACARENSE JOGA ESTA TARDE NO FUNCHAL (15.00 HORAS) E MIGUEL SARMENTO QUER VENCER

“Ganhar ao Madeira SAD e dignificar o ABC de Braga”

DR

Miguel Sarmento quer dignificar a camisola do ABC

Clássico marcado
para amanhã 
É um dos jogos de maior
interesse da jornada, já que em
caso de vitória o Futebol Clube
do Porto pode dar um passo de
gigante rumo à revalidação do
título de campeão nacional. Se
o Sporting vencer na casa dos
dragões o campeonato pode
ficar relançado.
O clássico disputa-se amanhã,
a partir das 17.15 horas.
Já o embate entre o Benfica e o
Águas Santas foi adiado para o
próximo dia 4, ou seja, quarta-
feira, a partir das 20.30 horas.
Este adiamento deve-se ao
facto de os encarnados estarem
ainda envolvidos nas
competições europeias. As
águias recebem amanhã o
Partizan e têm que recuperar de
uma desvantagem de seis golos
da primeira ‘mão’.

Página 16



A17

Diário de Aveiro   Tiragem: 7014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 8,83 x 19,88 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35256881 30-04-2011
ANDEBOL

Avelino Conceição

� Amanhã, realiza-se mais uma
edição do Torneio “Carlos Mar-
tins”, em andebol, uma organiza-
ção da secção de andebol do Asso-
ciação Cultural de Salreu, clube que,
todos os anos, aproveita esta data
para prestar homenagem a um ex-
atleta do clube falecido num grave
acidente, bem perto do pavilhão
onde praticava a modalidade.

A exemplo dos últimos anos, este
torneio será disputado durante
todo o dia, com a parte da manhã a
ser preenchida com dois jogos,
havendo, de tarde, mais três parti-
das. Na edição deste ano, para além
das equipas da casa, vão participar
formações do Saavedra Guedes,
Arsenal de Canelas e do Alavarium.

De manhã, pelas 10 horas, a
competição arranca com um jogo
de minis entre as equipas do Salreu
e do Alavarium, seguindo-se um
Salreu-Saavedra-Guedes, em juve-
nis, a partir das 11.15 horas. Depois,
segue-se um almoço-convívio, que
servirá, ainda, para angariação de
fundos para o clube.

Da parte da tarde, destaque para
o encontro das infantis do Salreu e
do Arsenal de Canelas, pelas 14.30
horas, sendo que, depois, pelas
15.45 horas, terá lugar uma partida
de seniores femininos, designada
de jogo das “Popotas”.

O programa deste dia, que todos
os anos leva muita gente a Salreu,
fecha com uma “brincadeira”, que
vai juntar atletas, pais e amigos do
clube dentro de campo.l

Torneio
“Carlos Martins”
realiza-se amanhã

UMA DAS equipas da Associação Cultural de Salreu

D
.R
.
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Andebol
ABC joga hoje na Madeira

O ABC de Braga encontra-se no Funchal onde hoje, 

pelas 15h00, defronta o Madeira SAD, em encontro 

da sétima jornada da fase final do campeonato de 

andebol, com arbitragem de Eurico Nicolau e Ivan 

Caçador, de Leiria.

A ocupar a quarta posição da tabela classificativa, 

e já sem hipóteses de lutar pela conquista do título, o 

conjunto academista procura agora vencer os encontros 

em que participa, e este não foge à regra.

Para o Grupo B, o Xico Andebol (também às 15h00) 

recebe a Académica de São Mamede, uma partida in-

teressante – e importante – no que respeita à luta pela 

fuga à despromoção ao escalão secundário. 
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Associação de Andebol de Braga
Selecção de iniciados
trabalha em Urgeses

A selecção de iniciados masculinos da Associação 

de Andebol de Braga tem uma sessão de trabalho 

agendada para o dia 3 de Maio, a partir das 19h00, no 

pavilhão de Urgeses, em Guimarães, na qual deverão 

marcar presença os seguintes atletas:

Fermentões: Licínio Dias; Xico: Carlos Abreu, Pedro 

Roque, Ricardo Panta Ferreira e Nuno Oliveira; AC Fafe: 

Nuno Henrique, Miguel Fernandes e Gonçalo Almeida; 

Sete Fontes: Jorge Afonso Ribeiro e Oleksander Nekru-

shets; ABC de Braga: Pedro Costa, André Gomes, Miguel 

Barbosa e Gonçalo Areias; AD Afifense: André Vieira, 

Gonçalo Vieira, Eduardo Araújo, e João Alves; Callidas: 

Vítor Gomes, Tiago Antunes e Luís Abreu.
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O Madeira SAD recebe hoje, pelas
17h00, o ABC/SAD num jogo que será
dirigidopeladupla internacional constí-
tuidapor EuricoNicolaue IvanCaçador.
Um jogoda fasefinalda Idivisãomascu-
linaquenãoseapresenta fácil paraos in-
sulares, mas que jogando perante o seu
público têmumapalavra adizer nodes-
fechodomesmo.Duasequipasquevêm
de resultados diferentes na jornada an-
terior.AequipadePauloFidalgovemde
uma vitória fora perante o Águas Santas,
enquanto que o ABC perdeu com o
Sporting. Este um jogo que os insulares
querem vencer, evitando que os braca-
renses se aproximem em termos pon-
tuais.

Madeira SAD e Sports jogam fora
Para a I divisão nacional feminina, o

Madeira SAD desloca-se até Leiria para
defrontar hojeoColégio JoãodeBarros.
Naprimeira volta registou-seumempate
peloqueseantevêalgumasdificuldades
para asmadeirenses quemantêmespe-

ranças de ainda poder chegar ao título,
uma vez que matematicamente existe
essa possibilidade.
Para a fase de apuramento à Taça de

Portugal o Sports Madeira, já apurado,
jogaemLisboa frenteaoAssomadanum
jogo onde o favoritismo é da equipa de
Vítor Rodrigues.

Marítimo cumpre calendário
Já para a fase final donacional da II di-

visão o Marítimo defronta hoje, pelas
19h00, em Santo António o líder Fafe e
que tudo indica será uma das equipas
quenapróximaépocaestará a competir
noescalãomaior. Praticamenteafastado
da luta pelo título e quiçá da subida de
divisão resta aos verde-rubros cumprir o
calendário, jogandosemprecomopen-
samento na vitória e espreitando a pos-
sibilidade de poder ainda chegar à 2.ª
posição. Nos juniores o Marítimo re-
cebeamanhãpelas 15h00emSantoAn-
tónio a formação do Infesta.

Carlos Jorge

Um triunfo na recepção ao ABC mantém o Madeira SAD no topo da classificação da I divisão masculina de andebol.

7 NACIONAIS DE ANDEBOL ESTÃO NA FASE DECISIVA DOS CAMPEONATOS

Madeira SAD recebe
o sempre difícil ABC

OMadeira
SAD, com 40
pontos, é 3.º
na classifica-
ção da fase
final da I divi-
são nacional
de andebol e
recebe o ABC
(5.º, 38). Um
triunfo dos
madeirenses
consoida a
posição no
pódio da
prova e afasta
os bracaren-
ses dos luga-
res cimeiros.
Um bom jogo
em perspec-
tiva no Pavi-
lhão do
Funchal.

JM
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  Tiragem: 109019
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  Corte: 1 de 1ID: 35254855 30-04-2011
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  Tiragem: 49454

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 5,66 x 17,47 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35250990 30-04-2011 | Público Porto

Matosinhos 
acolhe Jogos do 
Eixo Atlântico

a Depois da cidade espanhola de A 
Corunha em 2009, este ano é a vez de 
Matosinhos receber os Jogos do Eixo 
Atlântico ( JEA), entre 3 e 8 de Julho. 
Os jogos envolvem 1500 jovens, por-
tugueses e galegos, e diversas modali-
dades: andebol, basquetebol, atletis-
mo, futebol de sete, voleibol, voleibol 
de praia e natação. Os participantes 
têm entre 14 e 16 anos e são oriun-
dos de 25 concelhos portugueses e 
galegos.

Esta 9.ª edição dos JEA será mais 
poupada do que a anterior. “O investi-
mento andará na casa dos 300 mil eu-
ros. Fica muito atrás do orçamento da 
Galiza, há dois anos. Só a cerimónia 
de abertura na Galiza custou mais do 
que toda a edição dos jogos aqui em 
Matosinhos”, disse ao PÚBLICO José 
Guilherme Aguiar, vereador do des-
porto e administrador da Matosinhos 
Sport, organizadora do evento.

Os JEA realizam-se de dois em dois 
anos, alternando entre o Norte de 
Portugal e a Galiza, e são organiza-
dos pela associação transfronteiriça 
do Eixo Atlântico do Noroeste Penin-
sular, que engloba 34 concelhos da 
euro-região Galiza-Norte de Portugal. 
O logótipo deste ano já foi selecciona-
do. Agora falta escolher a mascote e 
os padrinhos ou madrinhas dos jogos, 
que serão apresentados “daqui a uns 
dias”, revelou Guilherme Aguiar. Da-
niela Soares
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  Tiragem: 104397

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos
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  Âmbito: Regional

  Pág: 29
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  Área: 7,82 x 6,82 cm²
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Região de Rio Maior   Tiragem: 8400

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 27,69 x 17,16 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35241815 29-04-2011

Prestação positiva dos Minis e dos Infantis Femininos em Valongo do Vouga

Sport AndeClube competiu em Águeda
O Sport AndeClube partici-

pou no X Torneio de Andebol de
Valongo do Vouga - Águeda, que
decorreu de 14 a 18 de Abril, com
as suas equipas de Minis e de In-
fantis Femininos.

Participaram neste torneio
equipas de todo o País, envolven-
do cerca de 60 equipas e 600 atle-
tas. Foram quatro dias de muito
Andebol, com muita energia e boa
disposição e óptimos resultados
por parte de ambas as equipas
riomaiorenses.

A equipa de Minis do AndeClu-
be realizou onze jogos, tendo con-

Andebol

seguido alcançar nove vitórias e
apenas sofrendo duas derrotas.
Estes resultados ao longo do tor-
neio permitiram alcançar o se-
gundo lugar da prova no escalão
de Minis, entre as doze equipas en-
volvidas na competição.

Este segundo lugar na prova,
mostra a grande evolução que os
atletas mais novos do AndeClube
têm revelado ao longo desta época

desportiva, sendo de realçar a ex-
celente exibição de todos os atletas
riomaiorenses com mais de seten-
ta golos marcados e apenas vinte
golos sofridos.

No escalão de infantis femini-
nos, a equipa do Sport AndeClube
alcançou o quarto lugar na prova,
num total de doze equipas, sendo
de destacar a excelente exibição
das atletas nos dois últimos jogos

em que, após lesão de duas atletas
riomaiorenses, conseguiram gerir
as energias e alcançar óptimos re-
sultados.

Durante todo o torneio a boa
disposição e animação foi revela-
da por todos os atletas do AndeClu-
be, que participaram ainda no Ka-
raoke nocturno com uma excelente
actuação. 

Os/as jovens andebolistas do S.A.C. com as respectivas técnicas e dirigentes.

A equipa de Minis do Sport AndeClube, 2ª classificada no torneio. As/os jogadoras/es da equipa de Infantis do Sport AndeClube.
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Setubalense (O)   Tiragem: 6300

  País: Portugal

  Period.: +2 por Semana

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,33 x 7,19 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35244767 29-04-2011

Andebol: II Divisão/Fase Final

Vitória recebe ADA Maia amanhã à tarde
O pavilhão Antoine Velge é palco,
amanhã, pelas 18.00 horas, da par-
tida da sétima jornada da Fase Fi-
nal do «nacional» da II Divisão en-
tre o Vitória e a ADA Maia/Ismai,
equipa que está no segundo lugar
da classificação, a dois pontos do
primeiro, o AC Fafe.
Aos vitorianos, em quinto lugar,
com 10 pontos, menos 5 que os
maiatos, a questão da subida ao
escalão principal já praticamente

não se coloca mas há que levar a
competição até final com toda a
dignidade e se juntarmos a este
dado a necessidade que a ADA Maia
tem de vencer para consolidar a
sua posição, é de prever que o jogo
de amanhã seja muito interessan-
te de seguir.
JUVENIS II DIVISÃO: Vitória-Be-
lenenses B, domingo, 17.30 ho-
ras, Pav. Antoine Velge; INICIADOS
I DIVISÃO: Vitória-Almada, ama-

nhã, 15.00 horas, Pav. Antoine
Velge.
TORNEIO: A equipa de infantis do
Vitória venceu a edição deste ano
do Torneio Carlos Fonseca, organi-
zado pelo Núcleo de Andebol de
Samora Correia e em que partici-
param o clube anfitrião, o Benfica
e o Passos Manuel. Diogo Valério
foi considerado o melhor guarda-
redes e Igor Marques o melhor jo-
gador de campo.
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  Área: 4,78 x 10,37 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35240852 28-04-2011

Andebol

Portugal 
não passa 
em Leiria
A selecção nacional feminina
de sub-19 não conseguiu apu-
rar-se para a fase final do Euro-
peu de andebol do escalão, que
se realiza em Agosto, na Holan-
da. A jogar no Centro Despor-
tivo da Juve Lis, em Leiria, a
representação lusa até come-
çou bem a prova, com vitórias
sobre a Bulgáriao (33-16) e Tur-
quia (32-26), mas no jogo deci-
sivo acabou por baquear fren-
te às favoritas romenas (32-22).
Destaque para as três atletas da
equipa da casa: Tatiana Góis,
Rita Silva e Gizelle Carvalho,
que foi a melhor marcadora
entre as portuguesas, com um
total de 18 golos.
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Jornal de Leiria   Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Regional

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 26,63 x 28,11 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35241664 28-04-2011 | Akadémicos

Alunas do Politécnico são campeãs em andebol
Campeonatos Nacionais Universitários - 2011

Daniel Sousa e Ricardo Rampazzo

ESTÁ
 – a –

DAR

As andebolistas do Instituto Politécnico de Leiria 
(IPL) são as novas campeãs universitárias portugue-
sas. A vitória teve lugar em Coimbra, na fase fi nal dos 
campeonatos nacionais universitários, e o percurso 
começou com uma derrota perante a Académica, 
mas acabou com uma vitória sobre a tetra-campeã 
nacional Universidade do Porto. 

 “A derrota inicial pôs em risco a vitória na prova, 
não pela derrota em si, mas pela diferença de quatro 
golos, tornando a nossa tarefa bastante difícil”, explica 
Marco Afra, treinador da equipa. Opinião semelhante 
tem Beatriz Cordeiro, uma das jogadoras da equipa: 
“Senti que a derrota no primeiro jogo nos poderia con-
dicionar, mas não poderíamos baixar os braços”. 

A conquista do troféu foi assegurada no último 
jogo, frente à Universidade do Porto, tetra-campeã 
e a principal favorita à vitória fi nal. Com uma exibi-
ção de elevado nível, o IPL venceu por uma diferen-
ça de 6 golos, conquistando a vitória fi nal  e repe-
tindo o feito de 2006. Visivelmente emocionadas, as 
atletas leirienses fi zeram a merecida festa. “Senti-me 
feliz, orgulhosa pelo IPL, foi uma grande vitória”, diz 
a andebolista Ana Araújo.

Agora, no horizonte do IPL surge a participa-
ção nos Campeonatos Europeus da modalidade, a 
realizar na Croácia. “É preciso lutar para a viagem 
se proporcionar. Vamos encontrar equipas muito 
fortes, mas temos potencial para realizar uma boa 
prestação”, considera Beatriz Cordeiro. Mais cau-
teloso está o treinador Marco Afra que aponta as 
difi culdades: “Vamos representar Portugal no sexto 
Campeonato da Europa” e “ a condição física é es-
sencial para uma boa prestação”.

Bons resultados noutras modalidades
O IPL fez-se representar nas modalidades de an-
debol, futsal, futebol de 11 e no ténis. Depois de 
um arranque frouxo, as atletas do futsal feminino 

iniciaram uma série de bons resultados, caindo na 
meia-fi nal frente à equipa anfi triã, a Associação 
Académica de Coimbra (AAC). No fi nal 
da competição, alcançaram o 3º lugar, 
igualando a melhor classifi cação de sem-
pre da modalidade, obtida em 2006.

Em andebol masculino, duas derrotas 
selaram o destino da equipa. “Tínha-
mos valor para disputar a fase fi nal. 
Fomos mais organizados e praticámos 
um andebol de qualidade. Ficámos desilu-
didos por não alcançar o nosso objectivo”, 
lamenta André Santos, capitão de equipa.

A equipa de futebol, apontada como 
uma das favoritas à vitória fi nal, acabou por ter 
uma participação muito aquém das expectativas, 
depois das vitórias em 2003, 2007 e 2009. Em se-
gundo lugar do grupo, a equipa de Leiria acabaria 
por defrontar a Académica de Coimbra nos quar-
tos-de-fi nal, sendo derrotada nas grandes penali-
dades. Para o capitão, Fábio Ribeiro, “a equipa teve 
algumas baixas importantes”, mas as “prestações 
anteriores davam esperanças” de um melhor 
resultado até porque tiveram “um ano inteiro 
sem derrotas”. Em futsal, outra equipa em quem 
se depositava muitas esperanças, o IPL não 
conseguiu mais do que um terceiro lugar, der-
rotada nas meias-fi nais pela Académica. Outro 
terceiro lugar foi obtido pela tenista Inês Cristó-
vão na competição.

Com 75 atletas participantes, o IPL regressou a 
casa com três medalhas de bronze e um ouro. “Ob-
viamente, o balanço é positivo. Estivemos represen-
tados em cinco modalidades e quatro delas subiram 
ao pódio. Tinha a convicção de que com sorte e 
engenho, uma das quatro equipas colectivas poderia 
alcançar a vitória fi nal”, resume Marco Oliveira, res-
ponsável pelo sector do desporto do IPL. k

Desde a sua criação no ano 
de 2002, a equipa do IPL 
esteve sempre no pódio da 
competição.

Campeão Nacional
2002/2003, 2004/2005, 
2005/2006, 2010/2011.
2º Lugar
2003/04, 2006/07, 2007/08.
3ª Lugar
2008/09, 2009/2010

Marco Afra, treinador desde 
o ano de 2005 é parte 
integrante deste sucesso 
desportivo. Sob a sua 
orientação, o IPL consegui 
2 títulos nacionais, dois 
segundos lugares e dois 
terceiros lugares.

Desde a sua cr
de 2002, a equ
esteve sempre
competição.

Campeão Naci
2002/2003, 200
2005/2006, 201
2º Lugar
2003/04, 2006/0
3ª Lugar
2008/09, 2009/2

Marco Afra, tre
o ano de 2005 
integrante dest
desportivo. Sob
orientação, o IP
2 títulos nacion
segundos luga
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  Corte: 1 de 1ID: 35242078 28-04-2011

AnDEBOL: FC pORTO vEnCE 
nA nAzARé EM InFAnTIS

O Ext. Dom Fuas vendeu cara a derrota 
na recepção ao FC Porto (23-28), em jogo da 
zona 1 da 2ª fase do campeonato nacional de 
infantis. Apesar de não ter vencido nenhum 
dos quatro últimos compromissos, a equipa 
da Nazaré está a assinar uma temporada de 
bom nível, batendo-se com algumas das 
melhores equipas a nível nacional. A série 
é liderada pelo AbC de braga. Também esta 
segunda-feira, a equipa de juvenis do Ext. 
Dom Fuas foi derrotada pelo líder Alavarium 
(21-36), na 2ª Divisão nacional, e segue no 
4º lugar da zona 2 da 2ª fase.
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ANDEbOl

NazaréCup termina 
em ambiente de festa

Terminou em festa a 24ª edição do Na-
zaréCup, torneio internacional de andebol 
jovem que reuniu na vila mais de um milhar 
de atletas, em representação de 61 equipas 
nacionais, espanholas, francesas e polacas.

Em infantis femininos, o triunfo coube ao 
JAC Alcanena, que venceu na final o Azabache 
(31-13), enquanto o Ext. Dom Fuas perdeu o 
jogo de atribuição dos 3º e 4º classificados 
diante do Colégio João de barros (11-20). Nos 
masculinos, o belenenses derrotou na final o 
São bernardo A (24-16), ao passo que a equipa 
da casa terminou no último lugar do pódio, 
mercê da vitória sobre o Sporting (27-18).

No escalão de iniciados apenas se jogou o 
sector masculino e foi a Selecção dos Açores a 
conquistar o troféu, depois de bater na final o 
batalha AC (28-20). O Ext. Dom Fuas foi 6º.

Em juvenis masculinos, as honras do triunfo 
foram para os polacos do Konskie, que vence-
ram na final o Sismaria (28-27), ao passo que o 
emblema da Nazaré foi 12º e o Cister Sport de 
Alcobaça 17º. Em femininos, novo triunfo para 
o JAC Alcanena, vencedor da final diante do 
Vela Tavira (26-24). No encontro de atribuição 
dos 5º e 6º lugares, o Cister derrotou o rival 
Ext. Dom Fuas (19-14).

Este ano a organização incluiu no progra-
ma a habitual “Taça Amizade”, um amigável 
entre as equipas seniores do São bernardo 
e do Sismaria. 

Realizou-se, ainda, uma Acção Nacional de 
Formação de Andebol em cadeira de rodas, 
que contou com parceria da Federação de 
Andebol de Portugal, Cercina e Associação 
de Andebol de leiria. 

bambis do Ext. Dom Fuas que participaram no torneio
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