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> redacção

Pelo segundo ano consecutivo, o
Cine Teatro de Fafe recebe a
Gala do Andebol, a festa que
consagra os melhores da tempo-
rada anterior na modalidade.

Certamente que, mais uma vez,
o Cine Teatro de Fafe se vai
encher para receber os mais ilus-
tres nomes da modalidade. Atle-
tas, treinadores, árbitros e dirigen-
tes marcam presença numa noite
onde se pretende reconhecer e
consagrar os melhores do ande-
bol nacional, nomeados em seis
categorias.

Nomeados época 2011/2012

Atleta Revelação Mascul ino
- Gilberto Duarte (FC Porto)
- Hugo Rosário (Madeira Sad)
- Rui Silva (Sporting CP) 

At leta Revelação Feminino
- Ana Silva (Maiastars) 
- Mónica Soares (CS Madeira)
- Vanessa Oliveira (Alcanena)

Melhor Treinador(a)
- Duarte Freitas (Madeira Sad)
- Obradovic (FC Porto) 
- Paulo Fidalgo (Madeira Sad)

Melhor Jogador
- Gilberto Duarte (FC Porto)
- Hugo Laurentino (FC Porto)
- Tiago Rocha (FC Porto) 

Melhor Jogadora
- Ana Seabra (CDES Gil Eanes)
- Vera Lopes (CDES Gil Eanes)
- Virgínia Ganau (Madeira Sad)

Melhor dupla de árbi t ros
- Eurico Nicolau e Ivan Caçador
- Duarte Santos e Ricardo Fonseca
- Roberto Martins e Daniel Martins

ANDEBOL

> Fafe recebe a Supertaça que conta com a participação de FC Porto, Sporting, Benfica e Madeira SAD.

GALA NACIONALCINE TEATRO AGUARDA ENCHENTE

Festa do andebol
invade Fafe
Pelo segundo ano consecutivo, Fafe acolhe a Gala do Andebol, a
festa que reconhece, homenageia e consagra os atletas, treinadores
e árbitros que mais se destacaram na temporada passada.

DR

Minhoto Rui Silva está nomeado para Atleta Revelação Masculino

Homenagens fazem parte do programa
Um dos momentos mais aguardados da noite será, certamente a entrega
do Prémio Carreira, onde será distinguida uma personalidade que apre-
senta uma carreira exemplar ao serviço do andebol.
Também a entrega do Prémio Homenagem promete animar e emocionar
os presentes, sendo um dos momentos altos da gala. Com este prémio
é feito o devido reconhecidmento público a uma personalidade.
Mas nem só de prémios se fará a Gala do Andebol. Os convidados vão
ainda assistir a uma homenagem à selecção nacional sub-18 que venceu
o Europeu 1992, bem como a diversos momentos de entretenimento.
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Cine Teatro de Fafe recebe
II Gala da modalidade
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PEDRO VIEIRA DA SILVA

Pelo segundo ano con-
secutivo, o Cine Teatro de 
Fafe vai receber, este sá-
bado, a Gala do Andebol, 
que terá transmissão inte-
gral pela FAP TV.

O Cine Teatro de Fafe 
vai, uma vez mais, vai en-
cher-se para receber os 
mais ilustres nomes da 
modalidade. Atletas, trei-
nadores, árbitros e diri-
gentes vão marcar pre-
sença numa noite onde 
se pretende reconhecer e 
consagrar os melhores do 
andebol.

À semelhança da I edi-
ção, este ano serão igual-
mente distinguidos os me-
lhores atletas, treinador e 
dupla de árbitros.

São três nomeados por 
categoria que, numa pri-
meira fase, foram escolhi-
dos pelos adeptos da mo-

dalidade.
Os nomeados para este 

ano são:

Revelação

(masculino)

Gilberto Duarte (FC Por-
to), Hugo Rosário (Madei-
ra SAD) e Rui Silva (Spor-
ting)

Revelação

(feminino)

Ana Silva (Maiastars), 
Mónica Soares (CS Ma-
deira) e Vanessa Oliveira 
(JAC-Alcanena)

Treinador (a)

Duarte Freitas (Madeira 
SAD), Ljubomir Obradovic 
(FC Porto) e Paulo Fidal-
go (Madeira SAD)

Jogador

Gilberto Duarte (FC 
Porto), Hugo Laurentino 
(FC Porto) e Tiago Rocha 

Gala do Andebol premeia 
melhores atletas do ano

Hugo Rosário (terceiro a contar da direita em cima) ao serviço da seleção universitária

DM

CERIMÓNIA TERÁ LUGAR ESTE SÁBADO NO CINE TEATRO DE FAFE

(FC Porto)

Jogadora

Ana Seabra (CDES Gil 
Eanes), Vera Lopes (CDES 
Gil Eanes) e Virgínia (Ma-
deira SAD)

Melhor dupla árbitros

Eurico Nicolau/Ivan Ca-

çador (AA Leiria), Duar-
te Santos/Ricardo Fonse-
ca (AA Madeira) e Rober-
to Martins/Daniel Martins 
(AA Leiria).

Quem levará 
sábado o prémio 
carreira?

Um dos momentos mais 

aguardados da noite é, 
certamente, a entrega do 
Prémio Carreira, onde 
será distinguida uma per-
sonalidade com uma car-
reira exemplar no an-
debol.

Mas nem só de prémios 
se fará a II Gala do An-
debol.

Os convidados terão, 
ainda, a oportunidade de 
assistir a uma homenagem 
à seleção Nacional sub-18, 
que conquistou o Campeo-
nato da Europa em 1992, 
bem como a muitos mo-
mentos de entretenimento, 
que vão do canto à dança 
e à poesia. 
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• Fafe é palco, sexta-feira, da Gala do Andebol 
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:.: Ulisses Pereira: «Reestruturámos passivo de curto prazo» - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/08/2012

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=775575

 
Presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP) faz balanço positivo dos cinco meses de
mandato. RECORD - Quais as expectativas para a nova época? ULISSES PEREIRA - Temos
expectativas altas em relação aos níveis competitivos das várias provas. Basta ver o nível apresentado
este fim-de-semana em Viseu, no Torneio Internacional da Feira de São Mateus, para acreditar num
campeonato muito disputado, com desportivismo e fair play, para que possa atrair muitos
espectadores. R - Satisfeito por os clubes mais fortes continuarem a reforçar-se? UP - Apesar da crise
que o país vive, tem havido apostas muito interessantes. Esperamos que essas apostas possam ter
retorno nas competições europeias, com uma presença mais regular nessas provas, determinante para
o sucesso das Seleções Nacionais. Por outro lado, temos de apoiar aqueles que mais precisam e
investem na formação, mas facilitando o trabalho daqueles que, ao mais alto nível, se predispõem a
fazer investimentos que aumentam o nível do nosso andebol. R - Como tem sido a experiência como
presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP)? UP - Tem sido uma experiência breve, pois fui
eleito no último dia de março, há menos de seis meses, e para um mandato que termina no final do
ano, onde haverá novo ato eleitoral. Temos conseguido chegar aos objetivos, ajustando o rumo para
"um tempo novo", como dizia o meu manifesto. Ainda não estamos a viver esse tempo novo, mas
estamos a criar condições para que ele surja. Leia esta entrevista na íntegra na edição impressa de
Record desta quarta-feira. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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ABC de Braga venceu Torneio
Internacional de Feira de S. Mateus
A equipa minhota mostrou ser mais forte nos últimos instantes do jogo,
tendo frieza para conservar a vantagem conquistada a dois minutos do fim

Silvino Cardoso

� O ABC de Braga conquistou o
o 14.o Torneio Internacional de
Andebol da Feira de S. Mateus,
um dos mais im por tantes do país
e que antecede o início da época
da 1.a Divisão, de  rrotando o Ben -
fica na final, com dois golos ob -
tidos nos úl ti mos 40 segundos. O
Sporting ter minou em último, ao
perder fren te aos espanhóis do
Cangas por 23-20.

Na final, a primeira parte foi
mui to equilibrada com o Benfica
a ser, no entanto, mais eficaz,
contando com a boa actuação do
guarda-redes Vicente Yeste. No
fundo, a diferença nos 30 pri -
mei ros minutos esteve nesse
dois factores. Em andebol pra ti -
ca do, pode dizer-se que não

hou ve ascendente claro de ne -
nhuma das equipas, mas a van -
ta gem ao intervalo era justa.

No reatamento, o ABC de Bra -
ga entrou de rompante e chegou
a colocar em causa a vantagem
dos benfiquistas. Depois de re -
com posto da surpresa, o Benfica
voltou a acertar com a baliza à
guarda de Humberto Gomes e a
repor a diferença dos três golos a
seu favor. No entanto, uma série
de erros e duas exclusões de dois
minutos, foram bem aprovei ta -
dos pelos bracarenses para, não
só anularem a desvantagem,
mas para passarem para a fren -
te, a 15 minutos do fim. Os ben fi -
quistas evidenciaram desacerto
e demoraram a responder ao re -
mate fácil dos bracarenses. 

À entrada dos últimos cinco

minutos, Dário Andrade em pa -
ta e ficou tudo em aberto. A emo -
ção aumentou e isso tirou um
ligeiro discernimento ao ABC de
Braga. Contudo, um livre de sete
metros e a exclusão de Dário
Andrade colocaram o Benfica
com dificuldades acrescidas.
Surgiu, entretanto, uma falta de
José Coelho que parecia ser o
fim dos bracarenses. Só que a
equipa de Carlos Resende con -
se guiu um golo que foi segu -
rando o mais possível perante o
desespero do adversário, com
este a sofrer ainda mais um golo
quando faltavam apenas dois
segundos para o final do duelo.

Benfica melhor que Sporting 
Na primeira jornada (sábado),
ABC de Braga e o Benfica conse -

guiram as vitórias necessárias
para chegarem à final e discu ti -
rem a posse o troféu. Os min ho -
tos, através de um andebol di re -
cto e prático, conseguiram uma
vitória com três golos à maior. 

Por seu turno, o Benfica bateu
o Sporting, que não foi capaz de
segurar a determinação dos en -
carnados na recta final do en -
con tro. A turma de Jorge Rito
ga n hou por seis golos de dife -
ren ça. l

RESULTADOS

1.ª Jornada
Cangas-ABC de Braga 27-32
Sporting-Benfica 25-31

3.º e 4.º lugares
Sporting-Cangas 20-23

Final
ABC de Braga-Benfica 29-27

ABC DE BRAGA venceu Benfica na final e arrecadou o troféu do Torneio Internacional de S. Mateus

FO
TO

S:
 R

UI
 D

A 
CR

UZ

FINAL decidiu-se nos minutos finais

GUILHERME ALMEIDA E ULISSES PEREIRA junto dos vencedores

MACHADO MATOS entregou troféu ao Benfica
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ABC DE BRAGA
VENCE TORNEIO
DE S. MATEUS
ANDEBOL P12
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ANDEBOL

Federação e Câmara de Celorico da Beira assinaram protocolo
� A Federação de Andebol de
Por tugal e a Empresa Municipal
de Celorico da Beira assinaram
um protocolo de desenvol vi -
men to da modalidade. A ceri mó -
nia de assinatura do docu mento
que estabelece a coo pe ra ção para
a prática do andebol no concelho
celoricense, decorreu no Salão
Nobre da Câmara Mu nicipal. 

O presidente da Federação,
Ulisses Pereira, mostrou-se con -
fiante nos resultados que
possam vir a surgir dos pro to co -
los que nos últimos dias foram
as sinados em outros concelhos
do distrito da Guarda, casos de
Sa bugal, Meda e agora em Ce lo -
rico da Beira.

"É importante que um nú me -

ro cada vez maior de crianças e
jo vens possam ter acesso à
prática do andebol, seja em que
ponto for do país", começou por
evidenciar, acrescentando:
"Pensamos ser esse o caminho
correcto para que amanhã
possamos ter mais e melhores
atletas, ao mesmo tempo que o
andebol se constitui como factor

cada vez mais importante de
coesão territorial".

"Tenho muitas esperanças
que no final da época desportiva
que agora se inicia, crianças da
Meda, do Sabugal e de Celorico
da Beira estejam já a partilhar a
prática de uma modalidade de
excelência", desejou o presidente
da Federação. l
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CALENDÁRIO ANDEBOL DIVISÃO A1

O Campeonato Nacional
de Andebol - Andebol 1, prova
maior do andebol português, e
onde, mais uma vez, o Xico
Andebol é o representante de
Guimarães, tem o seu início no
próximo dia 15 de Setembro.

Quis o destino que, para a
equipa vimaranense, a prova
comece com um derby regio-
nal (Xico vs A. C. Fafe) e ter-
mine com novo derby regional
(Xico vs ABC). Assim, na 1ª jor-
nada o Xico vai repetir precisa-
mente o último jogo da prova
da época passada na qual, sur-

Xico no Torneio Cidade de Fafe

JOGO DE APRESENTAÇÃO AOS ASSOCIADOS
19.00H • QUINTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO 2012ANDEBOL 1

Já este fim-de-semana

Depois de na 4ª feira da se-
mana passada ter feito o 1º jogo
da época frente ao ABC (der-
rota por 35-37, num jogo em
que Tchikoulaev deu pouca
importância ao resultado final)
e de nesta 4ª feira, já depois do
fecho da presente edição, ter de-
frontado em novo jogo-treino
o Águas Santas, a equipa do Xico
Andebol vai participar esta 6ª

feira e sábado no Torneio Ci-
dade de Fafe no qual participam
ainda, para além do Andebol
Clube local, as equipas do Águas
Santas e do Avanca.

O Xico joga hoje, 6ª feira,
frente ao Avanca pelas 19,00 ho-
ras, ao passo que às 21,00 horas
será a vez de Águas Santas e A.C.
Fafe medirem forças. No sába-
do jogam às 16,00 horas as equi-

pas vencidas, estando a final
marcada para as 18,00 horas.

Naturalmente que, sendo
um torneio de preparação, os
resultados que a equipa venha
a alcançar terão uma importân-
cia muito relativa. De qualquer
modo espera-se que a equipa
de Guimarães consiga, no mí-
nimo, estar presente na final
dado que o seu adversário da

1ª ronda, que este ano ascen-
deu à 1ª Divisão, não nos pare-
ce que possa ter arcaboiço para
vencer a turma vimaranense.
No entanto, e como sempre
dizemos, os favoritismos têm
que ser provados no campo�

Entretanto, na próxima 5ª
feira, o Xico fará a apresenta-
ção da sua equipa aos associa-
dos e adeptos. Para tal contará

com a participação da equipa
do Sporting, equipa que mais
uma vez se perfila como um
dos candidatos ao título, que
este ano se reforçou bastante
e onde pontifica o jovem
vimaranense Rui Silva, que já
se conseguiu impor como uma
das grandes figuras da equipa
lisboeta.

Perspectiva-se, pois, um

excelente jogo que esperamos
atraia ao Pavilhão do DFH um
número significativo de adep-
tos, até para a equipa começar
desde já a sentir o apoio que bem
merece (lembramos que, mais
uma vez, a equipa do Xico é
100% amadora). Têm a palavra
os Vimaranenses� !

Carlos Gomes

preendentemente, os fafenses
conseguiram vir vencer a Gui-
marães, alcançando desse modo
a almejada manutenção na pro-
va. Apesar de o técnico da épo-
ca passada (Nuno Santos) e 2 dos
seus jogadores (José Santos e
Nuno Gomes) terem precisa-
mente passado para a equipa de
Fafe, não nos parece que, desta
vez, os de Guimarães deixem
passar a oportunidade de come-
çarem a prova com os 3 pontos
da vitória�

Fazendo uma análise, ainda
que sucinta, do sorteio da pro-
va, constatamos que, logo na 2ª
jornada, o Xico vai ter pela frente
um osso muito duro de roer ao
ter que se deslocar ao Dragão

Caixa para defrontar o tri-cam-
peão nacional F.C. Porto. Se-
guir-se-á a recepção ao
Belenenses e a deslocação ao ter-
reno do Águas Santas. A recep-
ção ao Sporting está marcada para
a 5ª jornada, ao passo que o
Benfica visitará Guimarães ape-
nas na 10ª jornada (14/NOV).

As jornadas serão, como é
habitual, quase todas aos sába-
dos. Haverá, no entanto 5 jor-
nadas em 4ªs. feiras (para além
de outros jogos que venham a
ser marcados para meio das se-
manas em função das participa-
ções das várias equipas nas com-
petições europeias), situação
que pode complicar muito a
vida de equipas cujos atletas se-

jam amadores e, como tal, muitos
deles tenham as suas profissões
e possam estar indisponíveis
para jogar a meio das semanas.

Não podemos considerar
que o Xico tenha sido o grande
"azarado" dado que, das 5 cita-
das jornadas, vai disputar 3 na
condição de visitado. No en-
tanto, para as 2 restantes, calha-
ram adversários completamente
inconvenientes, atendendo às
circunstâncias que acima refe-
rimos. Na verdade nessas 2 jor-
nadas o Xico vai ter que se des-
locar ao terreno do Camões
(Lisboa) na 8ª jornada (24/
OUT) e ao Madeira SAD
(Funchal) na 18ª ronda (16/JAN).
Pior era difícil� !

Andebol 1 inicia-se
a 15 de Setembro

Carlos Gomes
  . texto
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ANDEBOL (quinta-feria, 30 Agosto, 19H00)

XICO APRESENTA-SE FRENTE AO SPORTING
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ANDEBOL

Alcobacense Frederico Santos 
conquista Troféu Stromp 

A equipa de andebol do Sporting, treinada 
pelo alcobacense Frederico Santos, garantiu, 
no passado domingo, a conquista do Tro-
féu Francisco Stromp. Os leões derrotaram 
o Belenenses, por expressivos 35-24, no dia 
em que o clube fez a festa da nova casa das 
modalidades em Odivelas, o mesmo pavilhão 
em que o HC Turquel defrontará os verde e 
brancos na 1ª Divisão de hóquei em patins.

Por outro lado, na próxima temporada a 
região vai ter três representantes no esca-
lão principal do andebol nacional. Além de 
Frederico Santos à frente do Sporting, o rival 
Benfica terá como treinador o alcobacense 
Jorge Rito e como jogador o nazareno inácio 
Carmo. Motivos acrescidos para os amantes do 
andebol nos concelhos de Alcobaça e Nazaré 
seguirem a competição.
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A equipa sénior do FC 
Porto de Andebol, tetracam-
peã nacional de andebol, vai 
realizar o estágio de prepa-
ração para a próxima época 
em Resende.

 Os portistas estiveram no 
concelho entre os dias 18 e 
21 de agosto, onde cumpri-
ram um programa de treinos 
bi-diários, no Pavilhão Mu-
nicipal de Anreade, disputa-
ram um jogo amigável com a 
equipa espanhola do Ademar 
Léon, no dia 18 de agosto, o 
qual venceram por 32-29. O 
estágio teve ainda, diversas 
atividades sociais e de lazer.

O FC do Porto aproveitou 
este estágio para testar as no-
vas contratações e preparar a 
jornada inaugural que irá de-
correr em Lisboa, no dia 15 de 
setembro, frente ao Camões 
que subiu à 1.ª Divisão Na-
cional na última temporada, 

ingressando no escalão prin-
cipal do andebol português. 

Recorde-se que o FC 

Porto Vitalis terminou a fase 
final do último campeonato 
de Andebol 1 sem derrotas, 
sendo que os azuis e bran-
cos festejaram o quarto títu-
lo nacional consecutivo junto 
dos adeptos. Os jogadores 
Gilberto Duarte e Hugo Lau-
rentino foram considerados 
o melhor jogador e o melhor 
guarda-redes, respetivamen-
te, na época 2011/2012, com 
base nas estatísticas oficiais.

 A Universidade de León 
Ademar (ULE Ademar) é a 
equipa filial do Real Ademar 
León, uma das mais impor-
tantes equipas do campeo-
nato do andebol espanhol.

A escolha de Resende 
como local de pré-temporada 

tem já duas épocas de expe-
riência, o que demonstra que 
o Município tem boas instala-
ções e equipamentos capa-
zes para as grandes equipas 
prepararem os campeonatos 
e jogarem no concelho.

Para o Presidente da Câ-
mara Municipal de Resende, 
António Borges “estes even-
tos desportivos introduzem 
alguma lógica de animação 
num concelho como o de 
Resende, e introduzem si-
nais que são muito impor-
tantes transmitir: o FC Porto 
é um exemplo de patamar 
de desempenho e níveis de 
competitividade que são mui-
to importantes transmitir aos 
nossos jovens”.

FC Porto Andebol estagiou 
em Resende

Equipa defrontou a espanhola Ademar Léon no dia 18 de agosto
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