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> redacção

A equipa do ABC dominou com-
pletamente o jogo e chegou a
ter uma vantagem de 16 golos
(25-9), a meio da segunda parte.

Os bracarenses repetiram o tri-
unfo sobre o Benfica, desta feita
por um expressivo 31-16, em jo-
go da 19.ª e antepenúltima jorna-
da da primeira fase do campe-
onato nacional de juniores
masculinos da 1ª divisão.

Num plantel que contava com
três jogadores (Sérgio Caniço,
João Santos e Nuno Rebelo) que
menos de 24 horas antes tinha
integrado a equipa sénior que foi
a Lisboa vencer o SL Benfica,
em jogo do Andebol 1, a for-
mação de Raúl Maia cedo se
começou a impôr e passou aos
20 minutos a vencer por 9-4. A

defesa bracarense chegava para
as encomendas e no primeiro
tempo apenas sofreu cinco go-
los, chegando ao intervalo a
vencer por 14-5.

No início do segundo tempo o
SL Benfica não reagiu de imedi-
ato e permitiu até que fossem os
bracarenses a ampliar a vanta-
gem que, aos 44 minutos, se
cifrava em 16 golos (25-9). Raúl
Maia aproveitou para rodar todo
o plantel mas a equipa não
baixou o ritmo rubricando uma
vitória clara por inesperados
31-16. 
Outros resultados dos jogos dis-
putados ontem:
São Mamede - FC Porto, 29-35
Marítimo - Sp. Espinho, 33-23
ABC - SL Benfica, 31-16
Águas Santas-Sporting, 32-27
S. Bernardo- Belenenses, 32-30 

ANDEBOL

> Juniores do ABC estão na corrida pelo título nacional.

CAMPEONATO NACIONAL DE JUNIORES

ABC repete triunfo sobre Benfica
Depois da vitória em seniores, ontem foi a vez dos juniores baterem o pé ao Benfica, no jogo
a contar para o campeonato nacional. Resultado não deixa margem para dúvidas: 31-16.

D.R.

ABC levou a melhor no duelo com o Benfica em juniores
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ANDEBOL>>29

Juniores do ABC
‘esmagam’ Benfica
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FC Porto cede
empate com
Madeira SAD
O FC Porto foi incapaz de levar
a melhor sobre o Madeira SAD,
cedendo novo empate a 24
golos, em jogo do campeonato
da I divisão nacional. Apesar do
empate, os azuis e brancos
cimentaram a liderança, uma
vez que o Benfica foi derrotado
na véspera pelo ABC, ficando
agora a sete pontos da
liderança, tal como está o
Madeira SAD. 
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A equipa de juniores do 
ABC de Braga esteve on-
tem em grande ao golear 
o comandante Benfica por 
31-16, em encontro da 26.ª 
jornada do nacional de an-
debol da categoria.

Com este triunfo a equi-
pa academista continua 
na quarta posição, mas 
apenas com menos qua-
tro pontos que o Benfi-
ca, que apesar da derro-
ta, continua na frente. No 
entanto, o Sporting está 
agora a apenas um pon-
to dos “encarnados”. Vir-

Juniores do ABC
“cilindram” Benfica

ANDEBOL

Elias Vilela remata à baliza benfi quista 

DR

gílio Pereira, com 15 go-
los para o ABC, foi o “ho-
mem do jogo”.

Noutros jogos, o S. Ber-
nardo bateu o Belenenses 
(33-23), o Sporting perdeu 

em Águas Santas (32-27) 
e o FC Porto venceu em 
S. Mamede (35-29.
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Madeira SAD
empata com
o líder FC Porto

O Madeira SAD conquistou
ontem uma brilhante igualdade,
24-24, no reduto do FC Porto,
em partida a contar para a
sexta jornada da fase final do
"nacional" de andebol. Na vés-
pera, o Águas santas vencera o
Sporting, por 28-27 e o Benfica
perdera, por 31-29, na recep-
ção ao ABC. Pese o empate, os
portistas mantêm-se na lide-
rança, com 47 pontos, sete de
vantagem em relação ao Ben-
fica (2.º). Todavia, os "encarna-
dos" deixaram-se igualar pela
SAD, que com 40 pontos está
no 3.º lugar. Seguem-se-lhes
Sporting (38), Águas Santas
(38) e ABC (35). A sétima jor-
nada terá lugar no próximo sá-
bado e engloba os seguintes
jogos: Águas Santas - FC Porto,
ABC - Madeira SAD e Sporting
- Benfica. 1
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ANDEBOL                 

Madeira SAD 
trava FC Porto    
O campeão nacional cedeu 
um empate surpreendente no 
jogo que encerrou a sexta jor-
nada da fase � nal do campeo-
nato, depois de ter construído 
uma vantagem confortável 
durante a primeira parte. Uma 
segunda parte menos conse-
guida dos «dragões», permitiu 
aos madeirenses aproxima-
rem-se no marcador, tendo 
logrado o empate a 24 golos 
no último lance da partida. 
A quatro jornadas do � nal, o 
FC Porto tem sete pontos de 
avanço sobre o segundo clas-
si� cado e o título pode � car 
entregue na próxima ronda, 
no caso de o FC Porto vencer 
o Águas Santas e Ben� ca e 
Madeira SAD perderem frente 
a Sporting e ABC. 
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ANDEBOL                 

Sporting perto de repetir feito
O Sporting venceu, no sábado, os suíços do Wacker � un, 
por 31-29, na primeira «mão» da meia-� nal da Taça Chal-
lenge, disputada em Lisboa, e � cou mais perto da � nal. 
Os «leões» partem assim com uma vantagem curta para a 
viagem à Suíça, onde discute a apuramento no dia 28. O 
Sporting procura voltar a vencer a competição, repetindo 
o feito de 2010.         
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  Corte: 1 de 1ID: 41412086 23-04-2012
Andebol

FC Porto deixou 
o título à distância 
de uma vitória
O empate (24-24) entre FC 
Porto e Madeira SAD, que 
fechou a sexta jornada, deixou 
os “dragões” a uma vitória do 
tetracampeonato. A equipa 
de Ljubomir Obradovic tirou 
partido da derrota do Benfica 
para ampliar a vantagem na 
liderança no grupo A da fase 
final. Gilberto Duarte e Dario 
Andrade, com seis golos 
cada, foram os melhores nos 
“dragões”. A festa do título 
pode acontecer no sábado, 
diante do Águas Santas.
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> j. r. b.

O ABC mede hoje forças com o
Benfica, na Luz, em jogo que
marca o arranque da segunda
volta da fase final do campeona-
to nacional de andebol. Os bra-
carenses mantêm-se no último
lugar e, curiosamente, a última
vitória foi frente aos encarnados,
no Flávio Sá Leite. Depois de
quatro desaires, Tiago Pereira
lembra que será difícil, mas está
optimista num bom resultado. 

“Estamos à espera de um jogo
difícil, em que vamos enfrentar
bons jogadores. Sabemos que
também temos as nossas armas,
apesar de algumas limitações
neste momento e de não virmos
de um jogo positivo, mas vamos
lá com a mesma mentalidade de
querermos ganhar e de querer-
mos fazer um bom jogo”, subli-
nhou.

A recuperar de uma entorse no
pé, o central está confiante na re-
cuperação: “estou a recuperar, já
me sinto melhor”, admitiu, con-
siderando a derrota com o Spor-
ting “desmotivante para todos”. 

Os jogos desta jornada são os
seguintes: grupo A: Benfica-

ABC  (Duarte Santos/Ricardo
Fonseca, 19.30 horas); grupo B:
Sp. Horta-Xico Andebol (16 ho-
ras); Maia ISMAI- Delta Bele-
nenses (18 horas); A.C.Fafe-
São Bernardo (18.30 horas);
amanhã: FC Porto-Madeira
SAD (17 horas).

ABC DEFRONTA BENFICA, NA LUZ (19.30 HORAS)

“Também temos as nossas armas”

DR

Tiago Pereira espera recuperar de uma entorse no pé para o jogo de hoje
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LUÍS FILIPE SILVA

Os juniores do ABC re-
cebem hoje o Benfica, no 
pavilhão Flávio Sá Leite, a 
partir das 16h00, num en-
contro que é bastante im-
portante para os academis-
tas garantirem a presença 
na fase final do campeona-
to. O técnico Raul Maia diz 
que o jogo ainda não é de-
cisivo mas sim «muito im-
portante» para  as contas 
do ABC. «É muitíssimo im-
portante. Ainda não é deci-
sivo, mas tendo em conta 
os pontos que já desperdi-
çamos e os pontos que es-
tão em disputa, é um jogo 
mesmo muito importante. 

O Benfica, pela classifica-
ção que ocupa, e pelos ar-
gumentos que tem, é uma 
equipa forte e muito bem 
orientada. Sabemos que 
vai ser um jogo muito di-
fícil mas estamos confian-
tes. Temos atletas que são 
dos melhores nesta idade e 
que só têm que o demons-
trar dentro de campo», dis-
se o treinador. Já o joga-
dor Sérgio Caniço, em de-
clarações ao site do ABC, 
garante total empenho no 
jogo de hoje. «Vamos ter 
uma grande reação da equi-
pa à derrota sofrida com 
o Belenenses. Vamos de-
monstrar o que realmen-
te valemos», referiu.

JUNIORES DO ABC JOGAM HOJE FRENTE AO BENFICA

«Muito importante para 
atingirmos a fase final»

Sérgio Caniço em ação pelo ABC

DR
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ABC repetiu na Luz o triunfo que já havia conseguido no Sá Leite na primeira volta

ABC venceu Benfica na Luz

LUÍS FILIPE SILVA

O ABC de Braga ven-
ceu ontem o Benfica 
no pavilhão da Luz, por 
31-29, em jogo a contar 
para a 6.ª jornada da fase 
de apuramento de cam-
peão de andebol.

Com este desfecho, a 
equipa academista, que 
agora soma 35 pontos, re-
petiu a proeza da primeira 
volta, onde também tinha 
batido o pé ao Benfica. 

A equipa lisboeta com-
prometeu assim as suas as-
pirações à conquista do tí-
tulo, pois caso o FC Porto 
venca hoje o Madeira SAD, 
ficará com uma vantagem 
de oito pontos quando fal-
tam quatro partidas para o 
final do campeonato. 

Ao intervalo, o ABC per-
dia por 15-14, mas supe-
riorizou-se no segundo pe-
ríodo, onde teve em José 
Pedro Coelho (8) e Pedro 
Seabra (7) os seus finali-

zadores de serviço. 
Depois de uma partida 

muito equilibrada, o ABC 
conseguiu manter uma cer-
ta distância nos últimos 
cinco minutos, onde ma-
terializou a sua superiori-
dade perante um adversá-
rio já desnorteado.

No próximo dia 28 de 
abril, o ABC recebe o Ma-
deira SAD, em jogo rela-
tivo à 7.ª jornada da fase 
final do apuramento de 
campeão.

AC Fafe 
venceu S. Bernardo

No grupo B, que defi-
ne as descidas de divi-
são, o Andebol Clube de 
Fafe venceu o S. Bernar-
do, por 30-27.

Já o Xico Andebol não 
foi bem sucedido na sua 
viagem aos Açores e foi 
derrotado pelo Sporting 
da Horta, por 38-31.

Na outra partida da ron-
da, o Maia foi cilindrado 
pelo Belenenses (44-38).

ANDEBOL

DM
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Andebol

Sporting venceu Thun
na Taça Challenge

O Sporting venceu ontem os suíços do Wacker Thun, 
por 31-29, em jogo da primeira mão das meias-finais 
da Taça Challenge em andebol e sonha agora disputar 
a final da prova que conquistou em 2010.

Depois de ter ganho a competição em 2010, o 
Sporting estava a disputar a terceira meia-final da sua 
história numa prova europeia e o adversário era nada 
mais nada menos que aquele que “roubou” o título ao 
ABC de Braga em 2005.
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AGENDA DIÁRIA

MODALIDADES

FUTEBOL • 27.ª Jornada da Liga Zon
Sagres: NACIONAL-Sporting, 19h15,
Choupana (SportTV1). Feirense-Vit.
Setúbal, 16h, Vila da Feira. Gil Vicente-
Rio Ave, 16h, Barcelos. • 27.ª jornada
Liga de Honra: Naval 1.º de Maio-
UNIÃO/SAD, 16h30, Figueira da Foz. •
29.ª e penúltima jornada da 2.ª Divi-
são/Série Norte: RIBEIRA BRAVA-Lou-
sada, 16h. MARÍTIMO B-Merelinense,
16h. Fafe-CAMACHA, 15h. • 2.ª
Fase/3.ª Divisão Série Madeira, 5.ª jor-
nada, Fase Subida: Pontassolense-
Porto-Santense, 16h. Caniçal-Câmara
de Lobos, 16h. • 2.ª Fase/3.ª Divisão
Série Madeira, 5.ª jornada, Fase Des-
cida: Bairro da Argentina-Porto da
Cruz, 16h. 1.º de Maio-Santana, 16h.
Andorinha-Canicense, 16h. • Assem-
bleia-Geral e Eleições no CS Marítimo
da Venezuela, para o biénio 2012/13.
• Folga do plantel do Marítimo.
ANDEBOL • 6.ª jornada Fase Final 1.ª
Divisão Masc.: FC Porto-MADEIRA
SAD, 17h, Dragão. • 1.ª Divisão Junio-
res Masc. (20.ª jornada): MARÍTIMO-
Sp. Espinho, 15h, Pav. Marítimo.
BASQUETEBOL • "Play-off" Liga
Fem. (quartos-de-final), 3.º jogo: Santo
André-CAB-MADEIRA, 11h30, Bar-
reiro.
VOLEIBOL • Divisão A1 Masc.: Esmo-
riz-MARÍTIMO, 16h, Esmoriz.
• Divisão A1 Fem.: Sp. Braga-CÂ-
MARA DE LOBOS, 16h, Braga.
GOLFE • Filipe Pacheco representa a
Madeira nos Campeonatos Nacionais
Absolutos, campo de Santo Estêvão,
até hoje.
BTT • 2.ª Prova do Campeonato de
Cross Country, na Santa, Porto Moniz,
até hoje, 10h30/13h.
TÉNIS-DE-MESA • O árbitro madei-
rense Germano Gouveia no Open de
Espanha, até hoje. • Madeirenses nos
Campeonatos Nacionais de Equipas
de Cadetes, Infantis e Iniciados, em
Penafiel, até hoje.
KARTING • 1.ª Prova do Campeonato
Regional de 2011 - "GILLAMP MA-
DEIRA KART CUP 2012", ao longo do
dia no Kartódromo do Faial.
JUDO • Leandra Freitas (CD Nacio-
nal), na categoria -52 kg, em estágio
na Selecção Nacional que prepara o
"Europeu", no Jamor, em Lisboa.
BADMINTON • Campeonato da Ma-
deira de Equipas Não-Seniores,
9h30/15h, Pav. Francisco Franco. •
Daniel Paiola no Open do Thaiti.
TÉNIS • O Smash Ténis Clube orga-
niza Torneio Papa's Manoel/Pizarias
Carbonara, na Nazaré e RG3, até hoje.
• Inscrições para o Campeoanto Re-
gional de Sub-12, até quarta-feira.
AUTOMODELISMO • 2.ª prova do
Campeonato da Madeira (Nitro e Eléc-
tricos), 10h, Pista da Cancela.
DIVERSOS • O departamento de Fu-
tebol jovem do CS Marítimo organiza
a "Semana da Prevenção da Toxico-
dependência", até amanhã. • Se-
mana Desportiva que assinala o 14.º
aniversário do CD Curral das Freiras,
até sábado.
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Sporting vence e
já pensa na final

O Sporting venceu os suíços do
Wacker Thun, por 31-29, na pri-
meira mão da meia-final da Taça
Challenge de andebol. Os "leões"
partem assim com uma vanta-
gem curta para a viagem à
Suíça, a 28 de abril.O Sporting
procura voltar a vencer a compe-
tição, repetindo o feito de 2010.
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Andebol

Sporting vai à Suíça 
com vantagem curta 
na Taça Challenge
O Sporting venceu ontem os 
suíços do Wacker Thun, por 
31-29, na primeira mão da 
meia-final da Taça Challenge 
de andebol, disputada em 
Lisboa. Os “leões”, que 
estiveram mais de 35 minutos 
na condição de derrotados, 
partem com uma vantagem 
curta para a viagem à Suíça, a 
28 de Abril, quando tentarão 
garantir um lugar na final da 
competição que venceram em 
2010. O guarda-redes Hugo 
Figueira foi a figura do jogo.
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> j. r. b.

O ABC mede hoje forças com o
Benfica, na Luz, em jogo que
marca o arranque da segunda
volta da fase final do campeona-
to nacional de andebol. Os bra-
carenses mantêm-se no último
lugar e, curiosamente, a última
vitória foi frente aos encarnados,
no Flávio Sá Leite. Depois de
quatro desaires, Tiago Pereira
lembra que será difícil, mas está
optimista num bom resultado. 

“Estamos à espera de um jogo
difícil, em que vamos enfrentar
bons jogadores. Sabemos que
também temos as nossas armas,
apesar de algumas limitações
neste momento e de não virmos
de um jogo positivo, mas vamos
lá com a mesma mentalidade de
querermos ganhar e de querer-
mos fazer um bom jogo”, subli-
nhou.

A recuperar de uma entorse no
pé, o central está confiante na re-
cuperação: “estou a recuperar, já
me sinto melhor”, admitiu, con-
siderando a derrota com o Spor-
ting “desmotivante para todos”. 

Os jogos desta jornada são os
seguintes: grupo A: Benfica-

ABC  (Duarte Santos/Ricardo
Fonseca, 19.30 horas); grupo B:
Sp. Horta-Xico Andebol (16 ho-
ras); Maia ISMAI- Delta Bele-
nenses (18 horas); A.C.Fafe-
São Bernardo (18.30 horas);
amanhã: FC Porto-Madeira
SAD (17 horas).

ABC DEFRONTA BENFICA, NA LUZ (19.30 HORAS)

“Também temos as nossas armas”

DR

Tiago Pereira espera recuperar de uma entorse no pé para o jogo de hoje
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«Já vencemos o Benfica 
na fase final»
LUÍS FILIPE SILVA

O ABC desloca-se hoje 
ao pavilhão da Luz para de-
frontar o Benfica (19h30) 
em partida a contar para 
a sexta jornada da fase fi-
nal do campeonato nacio-
nal de andebol.

O central Tiago Pereira 
está de regresso às opções 
de Carlos Resende, após 
ter recuperado da entor-
se sofrida no jogo com o 
Sporting, e está confiante 
para o embate desta tar-
de. «Já vencemos o Benfi-
ca nesta fase final e acre-
dito que podemos ir lá ga-
nhar, mas claro que temos 
que ter outro discernimen-
to à frente da baliza e ou-
tra predisposição para o 
jogo. Não podemos repetir 
o que se passou em Águas 
Santas», disse o jogador 
em declarações prestadas 
ao site oficial.

TIAGO PEREIRA, CENTRAL DO ABC, E O JOGO DE HOJE

DM

Tiago Pereira apontou 
«um dia mau» no jogo com 
o Águas Santas, que termi-
nou com uma derrota dos 
academistas. «Nós quería-
mos muito ganhar mas foi 
um daqueles dias em que 
tudo corria mal, tanto ofen-
siva como defensivamen-
te. As coisas não saíam e 

falhámos muito na finali-
zação e na defesa também 
não estivemos bem. Na mi-
nha opinião, a derrota com 
o Sporting foi desmotivan-
te para todos. Eu sei que 
não devíamos acusar isso, 
mas nós jogámos para ga-
nhar e merecíamos ter ga-
nho», disse.

Xico nos Açores
Nos jogos do grupo B 

agendados para hoje, o 
Xico Andebol joga nos 
Açores frente ao Sporting 
da Horta (16h00) e o An-
debol Clube de Fafe rece-
be o S. Bernardo (18h30). 
Já o Maia recebe o Bele-
nenses às 18h00.

Tiago Pereira acredita na obtenção de um bom resultado frente ao Benfi ca
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Portugal 
defronta 
Espanha
e Macedónia

A seleção portuguesa 
de andebol conheceu, 
ontem, os adversários 
para a segunda fase 
de qualificação para o 
Campeonato da Europa 
de 2014. Portugal inte-
gra o Grupo 1, junta-
mente com Espanha e 
a Macedónia. A equipa 
portuguesa abre a fase 
de qualificação defron-
tando fora a Espanha 
na primeira jornada. 
Depois recebe a Ma-
cedónia e desloca-se 
ao recinto da seleção 
oriunda da primeira 
fase. Recorde-se que 
a qualificação para o 
Euro2014 disputa-se 
em duas fases: a pri-
meira abrange as 16 
seleções com posição 
mais baixa no “ranking” 
da Federação Europeia 
de Andebol. Os jogos 
realizam-se de 8 a 10 
de junho de 2012.

A segunda fase de 
qualificação será dis-
putada por 28 seleções 
distribuídas por sete 
grupos de quatro.
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AGENDA DIÁRIA

MODALIDADES

VOLEIBOL • Divisão A1 Masc.: Vila-
condense-MARÍTIMO, 15h30, Vila do
Conde. • Divisão A1 Fem.: Trofa-CÂ-
MARA DE LOBOS, 16h, Trofa. BAS-
QUETEBOL • "Play-off" Liga Masc.
(quartos-de-final), 3.º jogo: CAB-
MADEIRA-Barreirense, 16h, Pav.
CAB, na Nazaré. • "Play-off" Liga
Fem. (quartos-de-final), 2.º jogo:
Santo André-CAB-MADEIRA, 18h,
Barreiro. CLÁSSICOS • Evento cul-
tural/desportivo: Reid's Palace Auto
Classic Show: exposição
11h/18h30. HÓQUEI EM PATINS •
3.ª Divisão Masc./Zona Norte (última
jornada): Sobreira-SÃO ROQUE, 18h.
ATLETISMO • Campeonato Regio-
nal dos 10.000 metros, 17h30,
18h20, 19h10 e 20h20, Ribeira
Brava. ANDEBOL • 6.ª jornada
Fase Final 1.ª Divisão Masc.: FC
Porto-MADEIRA SAD, 16h, Dragão
Caixa. • 2.ª Divisão Masc./Fase Fi-
nal, 3.ª jornada: São Mamede-MA-
RÍTIMO, 20h, S. Mamede. KICKBO-
XING • 3.º e último Campeonato
Regional, para todas as categorias,
no Pav. dos Salesianos. GOLFE •
Torneio da Flor, no Santo da Serra. •
Filipe Pacheco representa a Madeira
nos Campeonatos Nacionais Absolu-
tos, campo de Santo Estêvão, até
amanhã. TÉNIS-DE-MESA • O ár-
bitro madeirense Germano Gouveia
no Open de Espanha, até amanhã. •
Madeirenses nos Campeonatos Na-
cionais de Equipas de Cadetes, In-
fantis e Iniciados, em Penafiel, até
amanhã. AUTOMODELISMO • 2.ª
prova do Campeonato da Madeira
(Nitro e Eléctricos), Pista da Cancela,
até amanhã. CARROS DE PAU •
1.º Circuito de São Jorge de Carros
de Pau, demonstrações de Carros
de Rali e "Drift Trikes". BTT • 2.ª
Prova do Campeonato de Cross
Country, na Santa, Porto Moniz, até
amanhã. Hoje, treinos. SLOTS • I
Grande Prémio "MadClub Slotcar",
no Caniço. Corridas às 16h, 17h30 e
19h. BADMINTON • Daniel Paiola
no Open do Thaiti, até amanhã.
ORIENTAÇÃO • Circuito Urbano
nos Jardins do Monte. JUDO •
Leandra Freitas (CD Nacional), na
categoria -52 kg, em estágio na Se-
lecção Nacional que prepara o "Eu-
ropeu", no Jamor, em Lisboa. VELA
• João Rodrigues (classe "RS:X")
estagia em Búzios, no Brasil. TÉNIS
• O Smash Ténis Clube organiza
Torneio Papa's Manoel/Pizarias Car-
bonara, na Nazaré e RG3, até ama-
nhã. • Inscrições para o Cam-
peoanto Regional de Sub-12, até
quarta-feira. DIVERSOS • O Núcleo
de Estágio em Educação Física e
Desporto da UMa na Escola Secun-
dária Francisco Franco realiza acção
de natureza científico-pedagógica:
"Ideias e Perspetivas de João Ma-
teus - que aplicabilidade na inter-
venção dos profissionais de Educa-
ção Física e Desporto?".
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Caiu o pano sobre a Festa do
Desporto Escolar e XX Jogos Es-
peciais com a festa de encerra-
mento na Praça do Município.
Pela primeira vez a cerimónia fi-
nal dos jogos saiu do Pavilhão
do Funchal para a emblemática
praça da cidade. Um momento
para premiar os vencedores co-
lectivos do 2.º/3.º ciclo e Se-
cundário dos Jogos, pois os ven-
cedores das modalidades
individuais receberam as suas
medalhas no final das provas.

Antes da entrega de prémios,
oportunidade para a actuação
de um grupo folclórico e o es-
pectáculo de um grupo de gi-
nástica rítmica e acrobática,
bem como de um grupo de
dança da educação especial.
Uma formademostrar e divulgar
aopúblico "o trabalhoque as es-
colas realizam", como sublinhou
a professora Iolanda Gomes.
Já a professoraManuela Vieira

é de opinião que continua a va-
ler a pena "apostar na educação

das nossas crianças comesta fer-
ramenta", ou seja, através do
desporto, pois "é umamais valia,
é uma ferramenta especial para
complementar a educação das
nossas crianças e jovens". Num
balanço à edição 2012, esta do-
cente que integra a coordena-
ção geral dos Jogos, considera
que "é positivo pois estamos a
conseguir chegar ao fimna reali-
zaçãodos jogos, apesar de todas
as dificuldades que temos en-
contrado".

A cerimónia de encerramento decorreu na Praça do Muncí-
pio com a entrega de medalhas aos vencedores colectivos.

Festa na Praça
premeia vencedores

� ENCERRAMENTO SAIU DO PAVILHÃO DO FUNCHAL PARA A PRAÇA DO MUNICÍPIO

A Festa do Des-
porto Escolar e
os XX Jogos Es-
peciais - este ano
juntos na mesma
semana, visando
a inclusão - tive-
ram início na
terça-feira à
noite com o es-
pectáculo de
abertura no Está-
dio dos Barreiros
e o encerramento
ontem à tarde na
Praça do Municí-
pio. Pelo meio
três dias de com-
petição com qua-
tro modalidades
no 1.º ciclo, 11
no 2.º/3.º ciclo e
secundário e sete
na educação es-
pecial, que repre-
sentaram
centenas de
jogos em diver-
sos recintos. No
total participa-
ram 6.700 alunos
de 125 escolas,
sendo 5.200 alu-
nos do 2.º/3.º
ciclo e secundá-
rio, 724 do 1.º
ciclo e 770 alu-
nos e utentes da
educação espe-
cial.

O atletismo foi a modalidade que
esteve em plano de destaque na XX
edição dos Jogos Especiais, pois fo-
ram batidos 36 recordes pessoais e
absolutos, sendo medalhados 33
atletas. Nas restantes modalidades a
competitividade salutar, a alegria, o
desportivismo, o convívio entre to-
dos os participantes, foram as notas

mais salientes destacadas pela orga-
nização. Na Natação foram meda-
lhados 33 atletas nas diversas distân-
cias e escalões em competição.
No Futebol venceu a Sagrada Fa-

mília nos Sub-16, enquanto que nos
seniores oCAOSantoAntónio triun-
fou no Grupo A e a Sagrada Família
no Grupo B. No Goalball o grande

� XX JOGOS ESPECIAIS ENVOLVERAM 790 ALUNOS E UTENTES DE DIVERSAS INSTITUIÇÕES E SERVIÇOS REGIONAIS

Atletismo em evidência com 36 recordes batidos

Desporto Escolar/Jogos Especiais

A Festa do Desporto Escolar integrou 11 modali-
dades, quatro das quais colectivas concreta-
mente andebol, basquetebol, futsal e voleibol,
cujos medalhas foram entregues na cerimónia
de encerramento na Praça do Município. Ao
nível de resultados foram diversas escolas a
vencer os quatro escalões nas diferentes moda-
lidades. ANDEBOL: Infantis - Colégio Santa Tere-
sinha (F) e Bartolomeu Perestrelo (M); Iniciados
- Colégio do Infante (M e F); Juvenis - Santana
(F) e Santana A (M); Jun/Seniores - UMa (F) e
Escola Atlântico (M). BASQUETEBOL: Infantis -
Bartolomeu Perestrelo (F e M); Iniciados: Horá-
cio Bento de Gouveia (F) e Salesianos (M); Juve-
nis: Ribeira Brava (F e M); Jun/Seniores: Carmo
(F e M). FUTSAL: Infantis - Salesianos (F) e Bar-
tolomeu Perestrelo (M); Iniciados - Machico (F)
e Carmo (M); Juvenis - Ribeira Brava (F) e
Carmo (M); Jun/Seniores - Ribeira Brava (F e
M). VOLEIBOL: Infantis - Caniço (F1), Machico
(F2) e Salesianos (M); Iniciados - Salesianos (F
e M); Juvenis: Carmo (F) e Ângelo Augusto da
Silva (M); Jun/Seniores -Jaime Moniz (F) e Ân-
gelo Augusto da Silva (M).Voleibol e andebol

fecharam 1.º ciclo
No segundo dia de competição
para os alunos do 1.º ciclo o vo-
leibol e o andebol foram as moda-
lidades que ontem estiveram em
competição. No voleibol a Escola
da Lourencinha (Câmara de
Lobos) foi a grande vencedora do-
minando em ambos os sexos. Nos
masculinos a Escola da Lombada
da Ponta do Sol ficou em 2.º lugar,
seguido de Santo Condestável,
enquanto que em femininos a es-
cola de São Paulo foi segunda e a
da Nazaré ficou em terceiro. Já no
andebol, a Escola da Ribeira
Brava venceu nos masculinos, se-
guido da Ladeira Lamaceiros e
Água de Pena. Já nos femininos
venceu a Escola Água de Pena,
secundada pelas escolas do Boli-
queime e da Pena.
Relembre-se que na quinta-feira
teve lugar os torneios de futebol e
basquetebol do 1.º ciclo. O futebol
decorreu nos Barreiros com a Es-
cola dos Ilhéus a vencer nos mas-
culinos, seguido das escolas da
Tábua e da Vargem. Já nos femi-
ninos a escola dos Salesianos foi
a vencedora, com o póido a ser
preenchido com a Clemente Tava-
res e Tanque. No basquetebol, a
Escola da Cruz de Carvalho ven-
ceu em ambos os sexos. Nos
masculinos o Pedregal foi 2.º, se-
guido do Covão, enquanto que
nos femininos São Martinho e
Covão fecharam o pódio.

790 alunos e utentes
participaram nos XX
Jogos Especiais nas
modalidades de Boc-
cia, Basquetebol 3x3,
Goalball, Atletismo,
Futebol 5x5, Natação
e Circuitos de Habili-
dade Motoras.

vencedor foi o CAO Câmara de Lo-
bos, seguido dos congéneres de Ma-
chico e Santo António. No Basquete-
bol os vencedores foram as seguintes
instituições: CAPCalheta (InfantisM. e
F.), STEDI (Iniciados M. e F., e Juvenis
M.), Sagrada Família (Juvenis F.), "Os
Especiais" (Jun/Seniores M.) e CAO
Machico (Jun/Seniores F.).

Él
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Esta edição dos Desporto Escolar e dos Jogos Especiais fechou ontem com a festa de encerramento na Praça do Município .
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Macedónia
e Espanha
para Portugal

Decorreu ontem, em Cope-
nhaga, na Dinamarca, o sorteio
da segunda fase de qualifica-
ção para o Euro 2014 de ande-
bol.
Portugal integra o grupo 1 jun-
tamente com Espanha e Mace-
dónia. A estas três selecções
vai juntar-se a vencedora do
grupo B da primeira fase, ou
seja, Grécia, Suíça, Itália e Grã-
Bretanha também podem ser
adversários de Portugal.
A selecção nacional portuguesa
abre esta fase de qualificação
com uma difícil deslocação a
Espanha.
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Madeira SAD
joga no reduto
do campeão Porto
Para a 6.ª jornada da 1.ª Divi-
são masculina de Andebol, o
Madeira SAD (3.º) actua hoje
(16h), no Dragão Caixa, frente
ao líder e campeão em título,
FC Porto. Jogo muito compli-
cado para os insulares diante
de um conjunto que prepara-se
para comemorar mais um cep-
tro. Na fase final da 2.ª Divisão
masculina, o líder Marítimo vai
até ao reduto do São Mamede,
em Infesta (20h). 1

Vasco Sousa
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CAMPEONATO NACIONAL DA 2.ª DIVISÃO (INICIADOS)

PAVILHÃO DE VENDAS DE AZEITÃO

GMD UNIÃO E PROGRESSO, 29
CDTN " O.A.A" (PUBLISHIRT), 23

CDTN - Guilherme, Diogo Duarte, André Alves, Edu, Miguel 
Matos, Miguel Cardoso, Ricardo Correia, José Santos, Diogo Costa, 
João Garcia, Pedro Arnaut, Simão Antunes.

Responsável técnico: João Gonçalves.
Dirigente: Artur Vieira.

VITÓRIA QUE SE ACEITA

Sendo o terceiro jogo efectuado esta época entre estas duas equi-
pas, verifica-se que a equipa de Vendas de Azeitão continua a ser um 
pouco mais forte que a equipa Torrejana.

No entanto, a evolução dos torrejanos, permite-lhes neste momen-
to um confronto mais equilibrado e que poderá por alguns detalhes 
(principalmente na concretização), que possam vir a ser corrigidos pelo 
técnico torrejano, proporcionar no próximo encontro da 2ª volta do 
campeonato, uma vitória da equipa torrejana.

Valor não falta aos atletas, é preciso talvez acreditar um pouco 
mais que isso é possível.

Arbitragem com uma ou outra decisão em prejuízo dos torrejanos, 
não teve influência no resultado final.

* * *

CAMPEONATO DISTRITAL DE MINIS / MISTO

PAVILHÃO "ARTUR GONÇALVES"

CDTN "O.A.A." (ADOC/ARTECIM), 17
GF EMPREGADOS DO COMÉRCIO, 6

CDTN - João Gonçalves, Ricardo Domingues (2), Marta Ludovi-
no, Daniel Moreira; Vasco Silva (1), Ana Cabeleira, Débora Roque, 
Manuel Silva (1), Dânia Carreira, Bernardo Ribeiro (13).

Responsável técnico: Alfredo Garcia.
Dirigente: José Luís Martins.

VITÓRIA SEM CONTESTAÇÃO

Mostrando desde o início do jogo que eram superiores ao seu ad-
versário, os atletas torrejanos foram controlando o jogo, procurando 
jogar aquilo que neste momento está ao seu alcance.

Ao longo do jogo, foi interessante ver que os atletas procuravam 
jogar em conjunto, fazendo os possíveis para que todos tivessem opor-
tunidades para marcar.

Como nota de destaque o de estarem presentes no pavilhão um 
elevado número de pais e outros familiares que ao longo do jogo foram 

incentivando os atletas tendo no final do jogo aplaudido todos os atletas 
intervenientes.

Arbitragem de José Luís Martins, em bom plano.

* * *

CAMPEONATO DISTRITAL DE INFANTIS

PAVILHÃO "ARTUR GONÇALVES"

CDTN "O.A.A" (TI ANTÓNIO), 14 – CA  SALVATERRA, 25

CDTN - José Beirolas, Luis Domingues, Leandro Almeida (11), 
Rui Pires, Ricardo Domingues (3), Ricardo Vicente, João Mota, José 
Mota, João Gonçalves.

Responsável técnico: Vitor Alhais.

"Vitória certa da equipa mais experiente"

No arranque da 2.ª volta, os jovens atletas Torrejanos voltaram a 
defrontar a equipa de Salvaterra que fruto da sua maior experiência não 
teve dificuldades em controlar o jogo e chegar ao fim com uma vitória 
que não surpreendeu quem ao pavilhão da ESAG se deslocou. Apesar 
da diferença de idades e da capacidade física e técnica entre as duas 
equipas, os inexperientes atletas Torrejanos conseguiram em alguns 
momentos da 2.ª parte ter bons momentos no capítulo defensivo, mo-
mentos estes que lhes permitiu a realização e concretização de alguns 
lances de contra-ataque.

Destaque para o grande número de Pais dos atletas das 2 equipas 
que se deslocaram ao pavilhão para presenciarem o jogo e apoiar todos 
os jovens atletas.

Arbitragem em bom plano.

CARTAZ DESPORTIVO
21/04 / 2012 - 17H00 - GIMNO CD MAFRA

CAMPEONATO NACIONAL DA 2.ª DIVISÃO (INICIADOS)

CD MAFRA  / CDTN "O.A.A" (PUBLISHIRT)

25/04/12 - 09H00 - PAVILHÃO MUNICIPAL DE ALMEIRIM

FESTAND DE BAMBIS

* * *

25/04/12 - 16H30 - PALÁCIO DOS DESPORTOS

CAMPEONATO DISTRITAL DE MINIS/MISTO

CDTN "O.A.A." (ADOC / ARTECIM)

ANDEBOL
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> com.cnu’s

Na final de futsal masculino, a
AAUM - actual campeã em títu-
lo - defrontou a AAC e não fez a
coisa por menos, venceu o jogo
por 5-4, após prolongamento. O
Pavilhão do Inatel, em Guima-
rães, esteve ao rubro para saber
quem seria o campeão 2012. 

A AAUM mais forte poderia
ter resolvido tranquilamente a
contenda, mas como já é cos-
tume, os minhotos “gostam” de
sofrer. Mais fortes no ataque, os
minhotos adiantaram-se no mar-
cador, mas acabariam por se
deixar empatar, fechando o tem-
po regulamentar com um empate
a três golos. 

No prolongamento, e depois de
estarem a vencer por 5-3, os
minhotos ainda deixaram que a
AAC reduzisse para 5-4, esten-
dendo ainda mais o sofrimento.
A partida terminaria confirman-
do a vitória da AAUM por 5-4,
tornando-se mais uma vez cam-
peões nacionais.

A AAUTAD venceu o jogo de

atribuição do 3.º/4.º lugar frente
à AEFCT arrecadando também o
bronze para a Universidade de
Trás-os-Montes no masculino. 

No futsal feminino, termina-
ram também as provas, sagran-
do-se campeã nacional a equipa

da AAC depois de derrotar na fi-
nal a AEISMAI, por 1-4. Na dis-
cussão pelo bronze a AAUTAD
mediu forças com a equipa da
casa (AAUM). Apesar da enor-
me vontade das minhotas de
subir ao pódio, a sorte não sorriu

e acabaram por perder a partida,
por 5-3. 

Voleibol feminino
A AAUM está na final do

voleibol feminino depois de nas
meias-finais ter derrotado a AE-

FCNAUP, por 3-1, assim a equi-
pa minhota vai discutir o título
com AEFMUP, que derrotou a
AEFADEUP, por 3-0. 

No primeiro jogo entre a
AEFMUP e a AEFADEUP, as
actuais detentoras do título ven-
ceram de forma esclarecedora as
suas adversárias da AEFADEUP,
por 3-0. No jogo entre a AAUM
e a AEFCNAUP, as minhotas
mostram-se muito fortes e deci-
didas a resolver rápido a partida,
mas as do Porto não facilitam.
Após terem vencido o 1.º set
(25-21), as do Minho deixaram
que as adversárias empatassem a
partida no 2.º set (20-25). Após a
pausa e depois de algumas pala-
vras do treinador, as atletas da
AAUM vieram mesmo determi-
nadas acabar com a discussão e
venceram o 3.º e 4.º sets por 25-
-19 e 25-17, carimbando desta
forma o passaporte para a final. 

No masculino, a AAUM ficou-
-se pelos quartos-de-final. Estão
na final a AEFMH e a AAC, dis-
cutindo o bronze a AAUAlg e
AEFEUP. 

Voleibol feminino disputa final
A equipa de futsal masculino da AAUM sagrou-se campeão, depois de ter vencido na final a AAC, por 5-4, após 
prolongamento. Equipa de voleibol feminina está na final e vai lutar por mais um título para os minhotos.

NUNO GONÇALVES

Futsal masculino da AAUM revalidou o título de campeão nacional universitário

DESPORTO

> Pelo quarto ano consecutivo, o andebol masculino da AAUM sagrou-se campeão nacional. 

UNIVERSITÁRIOFASES FINAIS DOS CNU’S
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Mini-Olimpíadas semeiam o ecletismo
Os grandes jogos desportivos de Santa Maria da Feira têm sido um alfobre
de clubes e de atletas. Ligação ao Desporto Escolar consolidou o projecto

Mini-
Olimpíadas
é um “sonho
à solta”

�A realização, em 2010, das
primeiras Mini-Olimpíadas
do Município de Estarreja foi
“o maior elogio” que poderia
ter sido feito às da Feira. Em
2011, decorreu a edição inau-
gural de evento similar nos
concelhos do Vale do Sousa.
“Estamos aqui para incendiar
a pradaria”. O coordenador
lembrou estas suas palavras,
proferidas na apresentação da
edição de há quatro anos. Vin-
cava, então, o desejo-esperan-
ça de que os Jogos semeassem
mais e melhor desporto pelo
concelho santamariano, mas
também que fizessem com
que “saltassem algumas faú-
lhas para concelhos vizi-
nhos”. Pede “que esta cadeia
continue a alargar-se”, alme-
jando uma “cadeia que, a nível
nacional, lute pelo ecletismo
desportivo”. Os primórdios
desta manifestação desporti-
va remontam a 1976, quando
as camadas jovens do Feiren-
se viram na organização de
uns Jogos um meio de reco-
lher fundos. O objectivo
monetário falhou, mas a
semente das Mini-Olimpía-
das foi plantada e germinaria.
José Roberto Silva esteve nas
primeiras organizações.
Recorda com evidente cari-
nho esse tempo em que “o
sonho estava à solta”. Vivia-se

o período subsequente ao 25
de Abril e os ânimos pediam a
edificação “de um país novo”.
Era, também, o tempo de nas-
cimento do movimento asso-
ciativo português. As Mini-
Olimpíadas passaram para a
órbita do Orfeão da Feira e,
dessa altura, recorda a partici-
pação popular na “tomada
pela população” do edifício
que pertencia a um conde e é
hoje a sede da instituição. “Foi
uma espécie de tomada da
Bastilha”, compara, realçando,
porém, a óbvia especificidade
feirense: “não foi elitista”, refe-
re a propósito desse movi-
mento pacífico, acentuando
que, nele, tanto participaram
os notáveis da terra “como o
operário”. Recorda os
momentos em que se assumia
como “um dos sonhadores”
que criaram as Mini-Olim-
píadas. Acabaria por se afas-
tar durante duas décadas, ten-
do voltados nos últimos anos.
A 37.a edição marcará uma
aproximação à cultura. Foram
estabelecidos parcerias com a
Biblioteca Municipal, com o
Museu dos Lóios e com a Fei-
ra Viva que permitirão a
inclusão de textos na edição
da brochura que acompanha
o evento. Está prevista a inclu-
são de um texto sobre uma
“lenda do Entre Douro e Vou-
ga”, assim como um texto
sobre o rei D. Sancho, no
âmbito da promoção da pró-
xima Viagem Medieval. “Que-
remos que também seja um
movimento cultural”, explica
José Roberto Silva.

Alberto Oliveira e Silva

� O triatlo será “a grande novida-
de” da 37.a edição das Mini-Olim-
píadas de Santa Maria da Feira,
em termos de modalidades, se-
gundo revelou José Roberto Silva,
o coordenador dos grandes jogos
desportivos juvenis do municí-
pio. “Está praticamente tudo acer-
tado”, vinca o responsável, acres-
centando que apenas faltavam
acertar “alguns pormenores”.

O futebol feminino é uma a-
posta ainda não concretizada,
mas que se aproxima do momen-
to em que passará a integrar esta
organização. “Estamos a limar
arestas, para ver se é possível in-
vestir no futebol feminino e no
futsal feminino”, salienta o coor-
denador. Assinalando as “muitas
dificuldades” com que se depara o
futebol feminino feirense, refere
que o município conta com pou-
cas equipas de formação nesta
vertente. Entretanto, está em pro-
cesso de reforçar os quadros do
evento com uma licenciada em
educação física, que integra os
quadros técnicos do FC Porto. Um
potencial reforço para dar asas a
este projecto.

O evento vai decorrer de Maio
a Julho, e além do triatlo, apresen-
tará competição nas seguintes
modalidades: andebol, badmin-
ton, voleibol, futebol, futsal, boc-
cia, basquetebol, ténis, natação,
dança, ténis de mesa, ciclismo
BTT, atletismo e xadrez. O núme-
ro de atletas participantes andará
pelos 1.200 – número atingido na
edição de 2011.

José Roberto Silva realça a
aposta no Desporto Escolar como
força motriz das Mini-Olimpía-
das. Considera “fundamental”
uma política nacional nesta ver-
tente, de forma a que as escolas
sejam incubadoras de praticantes
de desporto, quiçá de competido-
res e, até, de possíveis futuros
campeões. “Jogos destes têm de ter
profissionais de educação física”,
sublinha, enfatizando que, no seu
regresso às Mini-Olimpíadas,
aquando da 34.a edição, injectou
na organização a competência de
“uma grande equipa” de professo-
res de educação física.  

Sempre a inovar
A edição deste ano vai apresentar,
ainda, duas modalidades de exibi-

ção: a patinagem- “há uma exce-
lente equipa em Lourosa e uma
outra em Argoncilhe” – e a equipa
de trampolins do Feirense. “Esta
novidade constante é que renova
as Mini-Olimpíadas”, acentua o
homem da coordenação. E pro-
mete manter esta filosofia – “não
sei o que vai acontecer para o ano,
mas sei que vai ter de acontecer
qualquer coisa”, garante.      

A determinação de José Rober-
to ancora-se nos resultados con-
seguidos nas anteriores edições
dos Jogos. “No ano passado, apos-
tamos numa grande novidade – a
introdução das AEC (Actividades
de Enriquecimento Curricular)”,
recorda, realçando que foi uma
aposta ganha e que se consub-
stanciou em função do trabalho
desenvolvido nas escolas ao nível
da educação física. 

“Foi fantástico”, testemunha,

apontando o Torneio de Andebol,
com oito equipas, e a competição
de Gira-Vólei, decorrida em três
pavilhões, como exemplos de
sucesso. “Só na minha escola – a
EB 2,3 Fernando Pessoa – estavam
60 alunos a jogar”, refere, para
concluir: “é esta a revolução; é esta
a magia!”. Afinal, um passo natu-
ral, numas Mini-Olimpíadas
“que são inventadas constante-
mente”.

Integração “a sério”
Referindo que o número de parti-
cipantes poderia ser bem superi-
or se houvesse uma maior aposta
no futebol, explica que o desporto-
rei já está suficientemente difun-
dido pelo concelho e que não pre-
cisa de mais palcos. 

“As Mini-Olimpíadas devem
fazer desabrochar as outras
modalidades”, afirma. E dá o

exemplo do xadrez, que, de forma
paulatina, tem vindo a aumentar
a sua presença. Em 2011, o respec-
tivo torneio contou com quatro
equipas, quando há dois anos
tinha tido apenas duas. Este ano
serão cinco: Colégio Castiis, Fer-
nando Pessoa, EB 2,3 de Paços de
Brandão – que será a novidade -, o
Feirense e o clube de Escapães. 

Aceitar a diferença é outro dos
pontos de honra desta organiza-
ção. No ano passado, “o boccia foi
novidade”, tendo contado com as
participações das Cercis da Feira e
de Santa Maria de Lamas, assim
como de escolas “que têm um ou
outro aluno em cadeira de rodas e
que pratica a modalidade”.

A natação é uma das modali-
dades especiais porque permite a
inclusão dos atletas que vêm da
natação adaptada, nomeadamen-
te da equipa da Feira Viva. Com-

petem com a equipa da EB 2,3 de
Lourosa e costumam empolgar o
público. “Quando a prova come-
ça, a bancada põe-se de pé a gritar
pelo atleta com handicap”, salien-
ta. José Roberto Silva vinca que a
organização das Mini-Olimpía-
das mantém-se aberta a novos
desenvolvimentos, apontando o
atletismo como uma das modali-
dades que poderá vir a integrar
atletas do Desporto Adaptado.
Disse-se defensor de uma clara
“filosofia de integração”.  

Relativamente ao atletismo,
acentua o carácter multiplicador
das Mini-Olimpíadas: “os clubes
do concelho formaram-se todos

aqui”. Acrescenta que em 2011 se
lhes juntou o Mosteirô. “É isto que
nos emociona e que nos faz andar
para a frente”, confessa. Em ter-
mos do trabalho organizativo,
além dos cerca de 20 professores
de educação física arregimenta-
dos – “todos em regime de volun-
tariado” –, foi, também, possível
atrair nomes de peso para a coor-
denação das modalidades.  “Te-
mos uma estrutura muito forte”,
declara, apontando, nomes como
José Moreira, do Clube Desporti-
vo de Fiães, no voleibol e Carla
Cardoso, a coordenadora técnico-
pedagógica da natação adaptada
da Feira Viva, na natação.l

DESTAQUE

COORDENADOR recordou os primórdios do evento, em 1976, e o entusiasmo que então se viveu
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A CONSAGRADA AURORA CUNHA numa passagem pelas Mini-Olimpíadas
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Jogos desportivos da Feira
não cessam de inovar 

D
.R
.

MAIS DE MIL CRIANÇAS E JOVENS vão competir de Maio a Julho num evento que tem garantido o ecletismo concelhio
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AGENDA DESPORTIVA

� FUTEBOL

2.ª DIVISÃO ZONA CENTRO (29.ª JORNADA)
Coimbrões-Paredes, Gondomar-Sp. Espinho,
Aliados Lordelo-Operário, Tondela-Madalena,
S. João Ver-Boavista, Angrense-Oliv. Bairro,
Anadia-Amarante FC e Padroense-Cinfães.

3.ª DIVISÃO-MANUT. B (5.ª JORNADA)
Sp. Mêda-Alpendorada, Vila Meã-Sp. Lamego
e Serzedelo-Leça.

3.ª DIVISÃO-SUBIDA C (5.ª JORNADA)
Avanca-Alba, Ac. Viseu-Sampedrense e AD
Nogueirense-Bustelo.

3.ª DIVISÃO-MANUT. C (5.ª JORNADA)
Penalva Castelo-Valecambrense, Oliv.
Hospital-Canas Senhorim e Oliv. Frades-AD
Sanjoanense.

2.ª DIVISÃO JUN.-MANUT. B (6.ª JORNADA)
Candal-Salgueiros, Paredes-Lusitânia Lourosa,
Ac. Viseu-SC Sabugal e Padroense-Infesta.

AF VISEU-HONRA (27.ª JORNADA)
Lajeosa do Dão-Silgueiros, Alvite-Molelos,
Mortágua-Tarouquense, SC Paivense-
Lamelas, Fornelos-Viseu e Benfica, Castro
Daire-Lusitano FC, Arguedeira-Vale de Açores
Sátão-Parada

AF VISEU-1.ª DIV. NORTE (26.ª JORNADA)
Carvalhais-GDC Roriz, Os Ceireiros-Oliv. do
Douro, Sezurense-Moimenta da Beira,
Vouzelenses-Vilamaiorense, Boassas-
Nespereira FC e Ferreira de Aves-Sernancelhe.

AF VISEU-1.ª DIV. SUL (26.ª JORNADA)
Campia-Nandufe, Cabanas Viriato-Mangualde,
Sp. Santar-Vila Chã de Sá, Moimenta Dão-
Farminhão, Parada de Gonta-Nelas e S.
Cassurrães-Carregal do Sal.

AF VISEU-JUN.- F. FINAL (2.ª JORNADA)
Oliv. Frades-Repesenses e Viseu e Benfica-
Cinfães.

AF VISEU-JUV. NORTE (26.ª JORNADA)
Moimenta da Beira-O Crasto, Resende-CD
Santacruzense, Vilamaiorense-Paivense,
Souselo FC-Oliv. Frades, Cinfães-Cracks
Lamego e Sátão-Os Viriatos.

AF VISEU-JUV. SUL (26.ª JORNADA)
Canas Senhorim-Nelas, Tondela-Molelos,
Penalva Castelo-Ranhados, Ac. Viseu-
Vouzelenses, Santacombadense-Viseu e
Benfica e Mangualde-Repesenses.

AF VISEU-INIC. NORTE (26.ª JORNADA)
Lusitano FC B-Vouzelenses, Os Viriatos-
Paivense, Pesqueira-Resende, Drizes-O
Crasto, Cracks Lamego-Cinfães e Souselo FC-
Sátão.

AF VISEU-INIC. SUL (26.ª JORNADA)
Repesenses B-Penalva Castelo, Mortágua-
Mangualde, Canas Senhorim-O Pinguinzinho,
Viseu e Benfica-Molelos e O Crasto B-Os
Pestinhas.

AF VISEU-INF. SÉRIE A (24.ª JORNADA)
Lusitano FC-Dínamo da Estação, Penalva
Castelo-Repesenses, Viseu e Benfica-Os
Viriatos e Nelas-CRC Santo André.

AF VISEU-INF. SÉRIE A2 (7.ª JORNADA)
Cinfães-Leomil, Penalva Castelo-O
Pinguinzinho e Oliv. Frades-Viseu 2001.

AF VISEU-INF. SÉRIE B2 (7.ª JORNADA)
Lusitano FC-Cracks Lamego, Sátão-Estrela do
Mondego e Vouzelenses-Os Pestinhas.

AF VISEU-INF. SÉRIE C2 (7.ª JORNADA)
Molelos-Nelas, Repesenses-Campia e O
Crasto-Lusitano FC B.

AF VISEU-INF. SÉRIE D2 (7.ª JORNADA)
Resende-Mangualde, Carregal do Sal-Ferreira
de Aves e Drizes-Viseu e Benfica.

AF VISEU-INF. SÉRIE E2 (7.ª JORNADA)
CB Viseu-CD Santacruzense, Os Viriatos-
Pesqueira e Canas Senhorim-Vale de Açores.
AF VISEU-ESC. SÉRIE A (24.ª JORNADA)
O Crasto-O Pinguinzinho, Os Pestinhas-Viseu
2001, Carregal do Sal-Repesenses, Viseu e
Benfica-Vila Chã de Sá e Lusitano FC-Dínamo
da Estação.

� FUTSAL

2.ª DIV. NAC.-SÉRIE A (25.ª JORNADA)
Piratas de Creixomil-Mogadouro, Alpendorada-
Viseu 2001, Desp. Aves-ACR Vale de Cambra,
CCDAT EPB-Farlab, Macedense-Rio Ave e
Cohaemato-GDR Lameirinhas.

2.ª DIV. NAC.-SÉRIE B (25.ª JORNADA)
Burinhosa-Os Torpedos, Quinta dos Lombos-

Fabril Barreiro, S São João-CPCD, Os Vinhais-
Cascais, ABC Nelas-Amarense e Albufeira
Futsal-Covão Lobo.

3.ª DIV. NAC.-SÉRIE B (22.ª JORNADA)
Aldeia Viçosa-Seia FC, CRECOR-FC Cidade
Lourosa, Sp. Moncorvo-Gondomar FC, Inter
Futsal Tarouca-Leões Valboenses, CFCP
Lourosa-AJAB Tabuaço, Futsal Azeméis-Santo
Cristo e Lamas Futsal-Ossela.

TAÇA NAC. FEM.-SÉRIE B (2.ª JORNADA)
NS Leiria-CB Belmonte, Vilaverdense-Unidos
da Estação e Guarda Unida-Golpilheira.

� ANDEBOL

3.ª DIV. NAC.-FASE MAN. (3.ª JORNADA)
Académica-Juventude Desp. Lis, Ac. Viseu-SIR
1º Maio e Batalha AC-20KM Almeirim. 
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AAUM três vezes campeã nacional

DM

CAMPEONATOS NACIONAIS UNIVERSITÁRIOS

A caminhar para o final, 
os Campeonatos Nacionais 
Universitários conheceram 
ontem mais alguns campe-
ões masculinos e femininos 
nas modalidades de basque-
tebol, futsal, rugby e ande-
bol. Neste quarto dia do 
evento, a Associação Aca-
démica da Universidade do 
Minho sagrou-se campeã 
em andebol, futsal e bas-
quetebol. Para hoje e estan-
do nas finais de futebol e 
voleibol feminino, a acade-
mia minhota pode aspirar a 
mais dois títulos.

Basquetebol feminino
A AAUM consegue atra-

vés do basquetebol femini-
no a medalha de bronze do 
campeonato. Este era um 
dos desejos das minhotas 
que passou a ser realida-
de. A AAUM teve pela fren-
te no jogo que decidia o 3.º 
lugar a AEIST, e venceram 
por 61-48. Na final a AAU-
Av derrotou o IPP por 54-58 
sagrando-se campeã.

Basquetebol 
masculino 

Na final de basquetebol 
masculino a AAUM defron-
tou e venceu a AAUBI por 
66-61. Mais um ouro e mais 
um título de campeão para 
os do Minho. Apesar da 
forte oposição dos da Co-
vilhã, os minhotos conse-
guiram segurar a vantagem, 

sagrando-se os novos cam-
peões de basquetebol, um 
feito inédito pois a AAUM 
nunca tinha atingido sequer 
uma final.

No jogo do 3.º lugar a AAC 
derrotou a AEIST por 82-75 
e arrecadou o bronze. 

Futsal feminino 
Terminou também o fut-

sal feminino, acabando por 
sagrar-se campeã a AAC de-
pois de derrotar na final a 
AEISMAI por 4-1. 

Na discussão pelo bron-
ze a AAUTAD mediu for-
ças com a equipa da casa 
(AAUM). Apesar da enor-
me vontade das minhotas 
de subir ao pódio, a sor-
te não lhes sorriu e aca-
baram por perder a par-
tida com as transmonta-
nas por 5-3. 

Futsal masculino 
Na final do masculino a 

AAUM, atual campeã em 
título defrontou a AAC e 
não fez a coisa por menos, 
venceu o jogo por 5-4 após 
prolongamento. 

O Pavilhão do Inatel em 
Guimarães esteve ao ru-
bro para saber quem seria 
o campeão 2012. Mais for-
tes no ataque, os minho-
tos adiantaram-se no mar-
cador mas acabariam por 
se deixar empatar, fechan-
do o tempo regulamentar 
com um empate a três go-

los. No prolongamento e 
depois de estarem a ven-
cer por 5-3, os minhotos 
ainda deixaram que a AAC 
reduzisse para 5-4, esten-
dendo ainda mais o sofri-
mento de quem “puxava” 
pelos minhotos.

A AAUTAD venceu o jogo 
de atribuição do 3.º lugar 
frente à AEFCT arrecadan-
do também o bronze para 
a Universidade de Trás-os-
-Montes no masculino. 

Andebol masculino
Como já se tornou “nor-

mal”, o andebol da AAUM 
voltou a conquistar o títu-
lo nacional. A jogar perante 
o seu público, na final con-
tra a AEFCT os minhotos 
não deram hipótese e ven-
ceram a partida por ex-
pressivos 34-19. A equipa 
orientada por Gabriel Oli-
veira entrou determinada, 
contudo o adversário não 
se assumiu como presa fá-
cil. Contudo, os minhotos 
fizeram valer a qualidade 
do seu conjunto e chegou 
ao intervalo a vencer por 
17-11. A 2.ª parte foi jogada 
a um excelente nível, com 
momentos de pura magia, 
incluindo o golo de baliza 
a baliza do guardião Bru-
no Dias. A AAUM segurou 
a vantagem até final, fixan-
do o resultado final em es-
clarecedores 34-19.

No encontro de atribui-
ção do 3.º lugar, o IPLeiria 

levou a melhor, derrotando 
a AEFADEUP por 36-28. 

Rugby feminino
Realizado pela primeira 

vez este ano, o CNU de ru-
gby feminino foi uma com-
petição de todos contra to-
dos. Com apenas quatro 
equipas em competição a 
classificação final de todos 
os jogos deu vitória à AAC 
sendo a grande potência do 
rugby feminino nacional 
que venceu todos os jogos 
disputados por expressivos 
resultados (AAC 35-0 AEIS-
MAI/ IPP 0-41 AAC/ AAC 
40-0 AAUM), totalizando 9 
pontos no final. 

Na segunda posição ficou 
a AEISMAI e na terceira, a 
AAUM que assim conquis-
tou o bronze.

Rugby masculino
No masculino a U.Porto 

foi a campeã depois de der-
rotar na final a AAC por 
14-7. Na discussão pelo 
bronze a AEFCT levou a 
melhor sobre a AEIST por 
expressivos 7-40. 

Futebol 
Na competição de futebol 

a AAUM conseguiu um lu-
gar na final e vai disputar 
com a AEFADEUP o títu-
lo de campeã.

A vitória da AAUM nas 
meias-finais frente à AE-
FMH foi conseguida atra-
vés da marca das grandes 

penalidades. No final do 
tempo regulamentar o mar-
cador assinalava um empa-
te a zero golos, igualdade 
que nem o prolongamen-
to decidiu.

Só através das grandes 
penalidades as duas equi-
pas conseguiram resolver 
a partida a qual terminou 
favorável aos minhotos por 
4-2. Desta forma a AAUM 
está na final do Futebol! A 
final da competição dispu-
ta-se hoje pelas 14h00 no 
Estádio 1.º de Maio.

Na outra partida a AE-
FADEUP venceu a AEFE-
UNL por 2-1.

Assim na luta pela me-
dalha de bronze vão estar 
as formações da AEFMH 
e a AEFE-UNL que perde-
ram os respetivos jogos das 
meias-finais. 

Voleibol feminino
 AAUM está na final do 

voleibol feminino depois de 
nas meias-finais ter derro-
tado a AEFCNAUP por 3-1, 
assim a equipa minhota vai 
discutir o título com AEF-
MUP que derrotou na ou-
tra meia-final a AEFADEUP 
por 3-0. 

No primeiro jogo entre a 
AEFMUP e a AEFADEUP, 
as atuais detentoras do tí-
tulo venceram de forma es-
clarecedora as suas adver-
sárias da AEFADEUP por 
3-0. O primeiro parcial re-

velou-se equilibrado, contu-
do a AEFMUP venceu por 
25-20. No segundo parcial, 
a toada manteve-se, sorrin-
do de novo às campeãs na-
cionais, que ganharam pelo 
mesmo resultado, 25-20. A 
um set da vitória, a AEF-
MUP não facilitaram, ven-
cendo por 25-21, carimban-
do desta forma passaporte 
para a final.

No jogo entre a AAUM 
e a AEFCNAUP, as minho-
tas mostraram-se muito 
fortes e decididas a resol-
ver rápido a partida, mas 
as do Porto não facilita-
ram. Após terem vencido o 
1.º set (25-21), as do Minho 
deixaram que as adversá-
rias empatassem a partida 
no 2.º set (20-25). Após a 
pausa e depois de algumas 
palavras do treinador, as 
atletas da AAUM vieram 
mesmo determinadas aca-
bar com a discussão e ven-
ceram o 3.º e 4.º sets por 
25-19 e 25-17, carimbando 
desta forma o passaporte 
para a final. 

Voleibol masculino
No masculino a AAUM fi-

cou-se pelos quartos de fi-
nal. Após umas meias-finais 
entre a AEFMH e a AAUAlg 
e a AAC e a AEFEUP, es-
tão na final a AEFMH e a 
AAC, discutindo o bronze 
a AAUAlg e AEFEUP.

Ana Marques

Equipas de andebol e futsal masculinas da Universidade do Minho sagraram-se campeãs nacionais
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A fim de preparar a próxima época (2012/13), a Fe-
deração Portuguesa de Andebol reúne hoje (15h, em
Lisboa) com os clubes da 1.ª Divisão masc., e se-
gunda-feira (21h30, em Leiria) com a 1.ª Divisão fem.

Reuniões no Andebol
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Andebol

Nacional 2.ª Divisão, iniciados
u. PrOGrESSO, 29 – CDTN, 23
Pav. Vendas de Azeitão (14/4). CDTN: 
Guilherme, Diogo Duarte, André Alves, Edu, 
Miguel Matos, Miguel Cardoso, Ricardo Cor-
reia, José Santos, Diogo Costa, João Garcia, 
Pedro Arnaut, Simão Antunes. Treinador: 
João Gonçalves. Dirigente: Artur Vieira.

No terceiro jogo desta época entre 
estas duas equipas, a equipa de Vendas 
de Azeitão mostrou que continua a 
ser um pouco mais forte que a equipa 
torrejana. No entanto, a evolução dos 
“amarelos” permitiu-lhes fazerem 
um confronto mais equilibrado e 
no encontro da segunda volta do  
campeonato, pode ser que aconteça 
vitória para a equipa torrejana.
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Andebol: Nacional da II Divisão

Vitorianos recebem Vela
e querem navegar
Após o triunfo em Paço D’Arcos que estabilizou a equipa na classi-
ficação da Fase de Manutenção do «nacional» secundário, o Vitó-
ria tem amanhã, em casa, frente ao Vela de Tavira, uma boa opor-
tunidade de consolidar a recuperação, se bem que o adversário
tenha potencial para lhe dar uma resposta à altura. O jogo está
marcado para as 20.00 horas, no Pavilhão Antoine Velge, e o espíri-
to reinante nos sadinos é do triunfar, mesmo que o plantel esteja a
acusar alguns problemas de ordem estrutural, nomeadamente pela
ausência já conhecida de um par de jogadores que eram nuclea-
res.

Como boa notícia regista-se o regresso à competição, já no pas-
sado fim-de-semana, do jovem Diogo Godinho, mas o técnico Ri-
cardo Palma, por outro lado, apenas pode contar com um guarda-
redes, Ricardo Martins, uma vez que o jovem João Gonçalves está
impedido por motivos de saúde e Páscoa não pode treinar por ra-
zões profissionais.
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ATé 30 De MAIO De 2012
DAS 09H30 àS 12H30 e DAS 14H00 àS 16H30 (SOb MARCAçãO) –
eXPOSIçãO "VeR O CLIMA... NOS OMbROS DOS GIGANTeS" na Fábrica
da baleia de Porto Pim e Centro de interpretação do Vulcão dos Capelinhos.
Organização do OMa em parceria com Parque natural da ilha do Faial. apoio
financeiro e institucional da drCTE e apoio logístico do hotel horta e hotel do
Canal

HOJe e DOMINGO
21H30  -  “ARMADILHA” NOVA PeçA DO TeATRO De GIz no Teatro
Faialense. Organização: Câmara Municipal da horta, hortaludus e Teatro de Giz

AMANHã
09H00 - CAçA AO TeSOuRO"CONHeCeS A TuA CIDADe? PROVA-O"
integrado nas Comemoração do dia internacional dos Monumentos e sítios na
Praça do infante. Organização da Pegada ativa - Turismo e desporto de natureza
e Câmara Municipal da horta

AMANHã
16H00 - ANDebOL - 6.ª JORNADA - SPORTING CLube DA HORTA VS
CLube DeSPORTIVO XICO ANDebOL no Pavilhão desportivo da horta.
Organização: Federação Portuguesa de andebol com o apoio da CMh

AMANHã
20H30 - TeMPORADA De MÚSICA 2012 CONCeRTO PeLO GRuPO De
MÚSICA ANTIGA "SeGRéIS De LISbOA" na igreja Matriz da horta.
Organização: Governo dos açores - dr Cultura

De 23 A 29 De AbRIL De 2012
SeMANA DA DANçA  - COMeMORAçãO DO DIA MuNDIAL DA DANçA
Organização da Câmara Municipal da horta e hortaludus em parceria com o
serviço de desporto do Faial e com o apoio do Go Gym, Corpuseven, Zumba
Fitness, aline després e Paula sousa

DIA 25 De AbRIL – QuARTA-FeIRA
I TAçA CLube De GOLFe DO FAIAL - 4.ª PROVA - 9 bANDeIRAS NO
CAMPO DO SALTO FuRADO - Castelo branco. Organização do Clube de Golfe
do Faial

DIA DA LIbeRDADe
Das 10H00  às  18H00 - COMeMORAçõeS DO 25 De AbRIL na Praça da
república. Organização da Câmara Municipal da horta em parceria com a
hortaludus e apoio do Go Gym, Corpuseven, Zumba Fitness, aline després e
Paula sousa

DIA 26 De AbRIL – QuINTA-FeIRA
Das 09H30 às 18H00 - COLóQuIO SObRe O eNVeLHeCIMeNTO ACTIVO
e SOLIDARIeDADe eNTRe GeRAçõeS na biblioteca Pública a. r. J. J. G..
Organização da universidade sénior da ilha do Faial – unisénior com os patro-
cinadores  biblioteca Pública e arJJG, Caixa Económica da santa Casa da
Misericórdia de angra do heroísmo e Câmara Municipal da horta

AGeNDA

CINeMA 

DIA 25 De AbRIL – QuARTA-FeIRA
21h30 - Filme “PINA” no Teatro
Faialense. Organização da  horta ludus

eVeNTOS
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Andebol – cAmPeonATo nAcionAl

g No passado sábado o Sporting da
Horta foi a Belém vencer o Belenenses
por 28-30. Os faialenses reforçaram
assim a liderança do grupo B, com 34
pontos. O Belenenses é segundo, com
32 pontos.

Nos outros jogos do grupo, o Xico
Andebol venceu o Fafe por 27-30 e o
Maia venceu em casa o São Bernardo
por 30-27. 

O Xico ocupa a terceira posição da
tabela, com 28 pontos, seguido do Maia,
com 24. O Fafe é quinto, com 23 pon-
tos, e o São Bernardo é último, com 21.

Este sábado, o Sporting da Horta
recebe o Xico Andebol. O jogo é no

Pavilhão da Horta, a partir das 16h00.
Nos outros encontros do grupo, o Maia
recebe o Belenenses e o São Bernardo
joga em casa do Fafe.

No grupo A, o Porto venceu o
Sporting em casa, o Benfica recebeu e
venceu o Madeira SAD e o ABC viajou
até casa do Águas Santas para sair der-
rotado. O Porto segue na frente, seguido
do Benfica. O Madeira SAD ocupa a
terceira posição, o Sporting é quarto, o
Águas Santas quinto e o ABC sexto.

Este fim-de-semana o Porto recebe o
Madeira SAD, o Sporting joga em casa
do Águas Santas e o Benfica recebe o
ABC.                                             MP

Sporting da Horta
recebe xico andebol
no Pavilhão
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Chama-se Clube de Andebol do 
Agrupamento de Escolas de Baltar e 
conta já com equipas de minis e in-
fantis, masculinos e femininos, que 
estão agora a começar a competir. O 
projecto, que nasceu em 2011 dentro 
da EB 2,3 de Baltar, quer dinamizar a 
modalidade no concelho e está aber-
to a todos os jovens que, de forma 
gratuita, queiram praticar desporto. 
 Ensinar através do desporto e 
abrir os horizontes aos alunos é o 
objectivo do clube que vive muito 
da carolice de professores e pais já 
envolvidos no projecto. 
 Numa altura de parcos recursos 
financeiros, em que muitos clubes 
estão em risco de acabar, António 
Aguiar, director da escola e do Agru-
pamento de Baltar, e Pedro Vascon-
celos, professor de Educação Física 
que impulsionou o projecto, acredi-
tam que este modelo pode ser segui-
do por outras escolas. 

tREINAm NO CENtRO 
ESCOLAR DE gANDRA/
AStROmIL

Durante muitos anos o Agrupa-
mento de Escolas de Baltar, mais 
concretamente a sua escola sede, 
a EB 2,3 de Baltar, quis desenvolver 
um projecto desportivo que fosse 
além do desporto escolar. Mas as 
poucas condições do estabeleci-

objeCTiVo é dinaMizar Modalidade no ConCelHo 

Agrupamento de Escolas de Baltar criou clube 
de andebol federado

mento de ensino não o permitiam. 
 Quando chegou a certeza que 
seria construída uma nova EB 2,3, 
pensou-se em avançar com algo 
mais sério e concreto. Foi então 
que Pedro Vasconcelos propôs a 
criação de um clube de andebol, 
masculino e feminino, federado, 
“o que normalmente não existe no 
desporto escolar”. A ideia foi bem 
acolhida pela direcção e daí ao 
nascimento do clube foi um pulo. 
 O protocolo com a Federação de 
Andebol de Portugal foi assinado a 
17 de Maio de 2011, sendo que a en-
tidade comprometeu-se a apoiar a 
parte logística e as inscrições dos 
atletas nos primeiros dois anos. 
 Ainda sem espaço próprio, os 
treinos começaram no pavilhão 
gimnodesportivo do Centro Esco-
lar de Gandra/Astromil, em Setem-
bro. E a carolice dos professores 
fez o resto. 

mAIS DE 40 AtLEtAS já 
INSCRItOS

Actualmente, entre as equipas de 
minis e infantis, masculinas e femini-
nas, há já mais de 40 atletas inscritos 
e filiados na Associação de Andebol 
do Porto. Os minis femininos já estão 
a competir no campeonato regional 
e, este domingo, arranca a competi-
ção no campeonato nacional de in-
fantis masculinos terceira divisão. 
 O projecto, diz António Aguiar, 
conseguiu atrair e envolver muita 
gente, apesar do curto período de 

FERNANDA pINtO

fernanda.pinto@verdadeiroolhar.pt António Aguiar e pedro vas-
concelos lideram projecto

À frente do projecto estão o 
director da escola, António Agu-
iar, e o professor de Educação 
Física, Pedro Vasconcelos. 
O primeiro, transmontano nat-
ural de Chaves, está na EB 2,3 
de Baltar desde 1988. António 
Aguiar está na direcção há 20 
anos e, aos 60, ainda não pensa 
na reforma. 
Já Pedro Vasconcelos, de 47 
anos, tem uma história de vida 

ligada ao andebol mas também 
ao ensino. Foi jogador semi-
profissional e jogou em clubes 
como Salgueiros e Beira-Mar. E 
foi treinador no concelho - na 
Casa do Povo de Sobreira, na 
Associação para o Desenvolvi-
mento de Rebordosa e no Clube 
de Jazz de Baltar – e fora dele, 
tendo chegado à primeira di-
visão com a equipa feminina do 
Santa Joana (Maia). 

existência. E conseguiu também 
chamar a atenção dos pais, sem 
os quais nada seria possível. “Qui-
semos estimular a ligação escola, 
professor, pai e aluno. Houve ne-
cessidade de fazer pais acreditar no 
projecto e mostrar que era sério”, 
explica o director, algo que estão a 
conseguir. Prova disso é o facto de 
haver uma mãe que vai tirar o cur-
so de treinadora e de haver alunos e 
antigos alunos na direcção do clube, 
entre estes uma jovem de 16 anos, 
responsável por toda a logística. 

DESpORtO é FORmA DE 
EDUCAR 

A aposta neste projecto, assume a 
escola, representa uma outra for-
ma de educar os jovens e desviá-
los e outros caminhos. Além disso, 
o andebol quer ser mais um factor 
de motivação para os bons resul-
tados escolares. “A escola tem que 
ser mais qualquer coisa. Os alunos 
têm que se sentir bem na escola”, 
afirma o director, aludindo aos va-
lores, princípios e ambições que 
o desporto permite transmitir. A 
modalidade quer também pro-
porcionar “novas oportunidades 
e abrir horizontes”, sustenta Pe-
dro Vasconcelos.  
 Os responsáveis pelo projecto 
acreditam que, na escola públi-
ca, serão poucos os clubes nestes 
moldes. Mas, reforçam, apesar de 
o clube estar ligado à escola, está 
aberto a qualquer jovem do con-

celho que queira praticar desporto. 
 Manter o Clube de Andebol do 
Agrupamento de Escolas de Bal-
tar tem custos. Mas parte são 
suportados por alguns patrocí-
nios e ajuda dos pais e juntas de 
freguesia. A parte logística está 
a cargo da escola, que já tinha os 
recursos humanos e físicos ne-
cessários, afirma António Aguiar. 
“Em pouco tempo aglutinou-se 
muita gente em torno do projecto 
e da modalidade de forma gratui-
ta. Temos neste momento toda a 
escola envolvida”, congratula-se. 
A carolice permite que os pais te-
nham apenas que pagar os 15 eu-
ros relativos aos exames médicos 
obrigatórios no início da época. 
 Agora o objectivo é continuar a im-
pulsionar o projecto que deverá cres-
cer com as boas condições do novo 
centro escolar e dos polidesportivos 
que estão a nascer no concelho. Essa 
realidade vai permitir mais horas de 
treino (actualmente treinam todos 
os dias das 19h00 às 20h30) e a cap-
tação de mais atletas. Alunos treinam em gandra até terem escola nova
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