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GALA
| Redacção | 

Está tudo preparado para mais
uma grande noite de Gala, onde
a nata do desporto minhoto se
reúne num espaço comum. A
edição deste ano dos Troféus
Desportivos ‘O Minhoto’ reali-
za-se em Amares e já são conhe-
cidos os nomeados finais, com o
suspense a manter-se até ao dia
do grande evento. O principal
destaque vai para a presença de
18 nomeados de Braga, num
vasto leque de troféus.

Desta feita, encontram-se refe-
renciados os seguintes atletas e
dirigentes para os Troféus Des-
portivos ‘Minhoto’, do concelho
de Braga:  Fábio Vidrago (Ande-
bol); Ana Monjane e Filomena
Costa (Atletismo);  Manuel

Vieira (Desporto Adaptado);
Alan (Futebol Profissional);
Amílcar e André Machado (Fut-
sal); Tamila Holub (Natação);
Mariana Falcão (Voleibol); Ma-
nuel Gama (Bilhar Pool) e Pedro
Mendes (Modalidades Diver-
sas); Dupla Daniel Freitas e Cé-
sar Carvalho (Árbitro); Jorge
Braz (Treinador); Pedro Mendes

(Revelação); Associação de Bi-
lhar do Minho (Associação de
Clubes); Escola Secundária de
Maximinos (Clube Desporto Es-
colar) e Hóquei Clube de Braga
(Grande Prémio do Júri Colecti-
vo).

A Gala de atribuição dos Tro-
féus Desportivos que vai pre-
miar publicamente o mérito de
todos os envolvidos no fenóme-
no desportivo da região, desde
dirigentes, treinadores, árbitros a
atletas. Como habitualmente
nesta gala-jantar, será também
distribuída a revista oficial do
evento, que serve como anuário
do desporto minhoto, retratando
a realidade desportiva de cada
concelho, desde atletas de refe-
rência, dirigentes e os clubes
mais relevantes do fenómeno
desportivo da região.

Dezoito nomeados de Braga
para os troféus ‘O Minhoto’
JÁ É CONHECIDA A LISTA dos nomeados finais para a Gala dos Troféus
Desportivos ‘O Minhoto’, com destaque para a presença de 18 bracarenses.
O evento realiza-se na próxima segunda-feira, em Amares.

DR

Alan, Pedro Tiba e Ukra são os nomeados para a categoria de Futebol Profissional

Nomedados para a catego-
ria do Grande Prémio de
Júri Colectivo são: CRAV,
Escola Desportiva de Viana,  
Famalicense Atlético Clube
e Hóquei Clube de Braga.

ANDEBOL
Fábio Vidrago – ABC de Braga 
Rui Silva – Sporting C.P. 
Tiago Pereira – S.L. Benfica 
ARTES MARCIAIS
Nuno Costa - (Taekwondo) 
Sacha Pindrys  (Kickboxing) 
Vânia Jacques  (Kickboxing) 
ATLETISMO
Ana Monjane - S.C. Braga 
Filomena Costa - Jardim da Serra 
Salomé Rocha - Sporting C.P. 
BASQUETEBOL
Francisco Oliveira – Vitória S.C. 
Nanci Barbosa – S.C. Coimbrões 
Paulo Cunha – Vitória S.C. 
CANOAGEM
Alfredo Faria – Gemeses 
Hugo Figueiras – C.N. P. Lima 
Nuno Silva – C.N. Prado 
CICLISMO
Daniel Sousa – (Trial) 
Joana Barbosa - CCD Navais  
João Matias – Quinta da Lixa 
DESPORTO ADAPTADO
Carlos Duarte - ARC Lousã
Manuel Vieira - APD Braga
Nelson Silva - CERCIGUI
DESPORTOS MOTORIZADOS
Pedro Meireles (Automobilismo) 
Renato Pita (Automobilismo) 
Tiago Sousa (Jet Ski) 
FUTEBOL AMADOR
Nelson Silva - Santa Eulália 
Paulo Amaral – Atlético dos Arcos 
“Reguila”  – Vilaverdense 
FUTEBOL PROFISSIONAL
Alan – S.C. Braga 
Pedro Tiba - S.C. Braga 
“Ukra” –  F.C. Rio Ave 
FUTSAL
Amílcar - S.C. Braga 
André Machado – S.C. Braga 
Elsa Dias – F.C. Vermoim 
HÓQUEI EM PATINS
Gonçalo Alves – A.D. Oliveirense 
Gustavo Lima – Juv. Viana
Jorge Correia – Juv.  Viana
NATAÇÃO
Alexandre Ribas - Sporting C. P. 
Ricardo Machado – S.C. Braga 
Tamila Holub – S.C. Braga 
RÂGUEBI
Joana Borlido - Agrária  
Miguel Azevedo – CRAV 
Rui D’Orey – GD Direito

REMO
Ana Lúcia Gomes – Caminhense 
Anthony Passos - Caminhense 
Carlos Cruz – Viana do Lima 
VOLEIBOL
Carla Sousa – Leixões Sport Clube 
João Oliveira - S.L. Benfica  
Mariana Falcão – S.C. Braga 
MODALIDADES DIVERSAS
Luís Silva – Didáxis (Xadrez) 
Manuel Gama –  (Bilhar Pool) 
Pedro Mendes –  (Triatlo) 
ÁRBITRO
D. Freitas / C. Carvalho (Andebol)
Hugo Antunes (Basquetebol)
Nuno Teixeira (Voleibol)
DIRIGENTE DESPORTIVO
Albano Sousa – Castanheira 
Júlio Mendes – Vitória S.C. 
Rui Natário – Juventude de Viana 
TREINADOR
Jorge Braz – Seleccionador  Futsal
Luís Cameira –  Natação 
Nuno Espírito Santo - Futebol 
CONSAGRAÇÃO
Adriano Paço– Vitória (Voleibol) 
Nuno Barros– P. Lima (Canoagem) 
“Professor Neca” –  (Futebol)
REVELAÇÃO
Miguel Vieira – (Hóquei em Patins) 
Pedro Mendes – S.L. Benfica (Triatlo) 
Tozé - Estoril Praia (Futebol) 
ASSOCIAÇÃO DE CLUBES
Ass. Basquetebol de Viana do Castelo 
Associação de Bilhar do Minho
Ass. Kick. e Full Contact do Norte
CLUBE DESPORTO ESCOLAR
E.B. 2/3 S Arcos de Valdevez 
Escola Básica Gonçalo Sampaio 
Escola Secundária de Maximinos 
CLUBE DESPORTO/CULTURA
Associação Teatro Construção
CAVA – Clube de Amigos de Vieira 
Liberdade Futebol Clube
CLUBE FOMENTO DESP. JOVEM
CAR Taipense 
Futebol Clube de Amares 
Sporting Clube Courense 
EVENTO DESPORTIVO
Arcos TT (Motocicilismo) 
Encontro Luso-galaico de BTT 
Regata Internacional P. Amizade  
GRANDE PRÉMIO JÚRI INDIVIDUAL
Dulce Félix –  (Atletismo) 
João Ribeiro –  (Canoagem) 
João Sousa -  (Ténis)  
Tiago -  (Futebol) 

§ ‘O Minhoto’ - nomeados
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RESULTADOS/CLASSIFICAÇÕES

INFANTIS FEMININOS

Resultados 6.ª jornada: Madeira B - Bartolomeu
Perestrelo, 6-25; Infante - Madeira A, FC-V.
Classificação: Bartolomeu Perestrelo (16.º pts),
Madeira A (15), Madeira B (11), Madeira SAD (8),
Infante (6), Académico (0) e Camacha (0).

INFANTIS MASCULINOS - 1.ª DIVISÃO

Resultados 6.ª jornada: Académico - Infante, 21-
19; Bartolomeu Perestrelo - Marítimo, 33-20.
Classificação: Bartolomeu Perestrelo (18 pts), In-
fante (12), Académico (10) e Marítimo (8).

INICIADOS FEMININOS

Resultados 5.ª jornada: Madeira A - Madeira B, 35-
12; Infante - Camacha, 21-24; Académico - Barto-
lomeu Perestrelo, 19-23.
Classificação: Madeira A (18 pts), Académico (14),
Bartolomeu Perestrelo (14), Camacha (12), Infante
(8) e Madeira B (6).

INICIADOS MASCULINOS

Resultados 5.ª jornada: Bartolomeu Perestrelo A -
Bartolomeu Perestrelo B, 18-45; Académico - Ma-
deira SAD, 27-28; Infante - Marítimo, 23-26.
Classificação:  Bartolomeu Perestrelo A (17 pts),
Madeira SAD (17), Académico (12), marítimo (12),
Infante (7) e  Bartolomeu Perestrelo B (6).

JUVENIS FEMININOS

Resultados 5.ª jornada: Madeira B - Bartolomeu
Perestrelo, 9-37; Madeira A - Infante, V-FC.
Classificação:  Bartolomeu Perestrelo (17 pts),
Madeira A (15), Infante (9) e Madeira B (6).

JUVENIS MASCULINOS

Resultados 5.ª jornada:  Bartolomeu Perestrelo -
Académico, 25-20.
Classificação: Bartolomeu Perestrelo (9 pts), Ma-
deira SAD (9), Académico (8), CE Santa Cruz (3) e
Marítimo (3).

JUVENIS/JUNIORES MASCULINOS

Resultados 5.ª jornada: Madeira SAD - Marítimo,
29-18.
Classificação: Madeira SAD jun. (13 pts), Marítimo
jun. (10), Bartolomeu Perestrelo juv. (6), Madeira
SAD juv. (3), Marítimo juv. (2) e Académico juv. (1).

Após o interregno de Carnaval, que
permitiu a realização, com enorme su-
cesso, do XXVII Torneio Aniversário da
Associação de Andebol da Madeira vol-
taram os jogos da competição regional
regular aos pavilhões da Região.
Assim, disputou-se no passado fim de

semana a 6.ª jornada dos Campeonatos
da Madeira nos mais diversos escalões e
regressaram também as concentrações
de minis, onde voltaram a estar envolvi-
das cerca de 160 crianças, a praticar a sua
modalidade de eleição.
Na competição regional, temos que o

jogo grande da jornada foi entre Bartolo-
meu Perestrelo e Académico do Funchal
que disputaram, em juvenis masculinos
uma partida muito intensa e com várias
alternâncias no marcador. 
A equipa da casa acabou por ser mais

forte na parte final do encontro e segurou
a liderança invicta na classificação, ven-
cendo os academistas por 25-20.

Nos iniciados masculinos, o AM Ma-
deira SAD suou para bater o 3.º classifi-
cado da prova, o Académico do Funchal
e assim manter-se em igualdade com o
CD Bartolomeu Perestrelo no topo da ta-
bela classificativa.
Em infantis, destaque para a segunda vi-

tória consecutiva do Académico (agora
sobre o Infante), bem como para mais
uma vitória folgada do líder da classifica-
ção, o CD Bartolomeu Perestrelo.
Nos femininos, CS Madeira e Bartolo-

meu Perestrelo continuam a dividir entre
si a liderança de todas as provas, domi-
nando, inclusive, os dois primeiros luga-
res em quase todas as classificações. 
Realce-se, nesta categoria, apenas o es-

calão de iniciadas onde esse facto cons-
titui uma exceção, com o Académico a
conseguir se intrometer e, apesar de ter
sido derrotado domingo pela Bartolo-
meu Perestrelo, mantém-se na 2.ª posi-
ção da tabela, imediatamente atrás do

CS Madeira A. No que respeita ao Tor-
neio Aberto de juvenis/juniores masculi-
nos, disputou-se um único encontro, en-
tre duas equipas do escalão júnior, de
qual saiu vencedor o AM Madeira SAD,
frente ao CS Marítimo, por 29-18.

SÁBADO PROSSEGUE
O XXV CLINIC DA AAM

Para o próximo dia 28 [sábado], está
programada a realização dos 2,º 3.º e 4.º
módulos do XXV Clinic da AAM intitula-
dos: “Prática Desportiva, um Meio de Pre-
venção do Bullying entre Jovens?”, “Nu-
trição e Desporto” e “Noções Básicas de
Primeiros Socorros”. 
Os preletores convidados são Fer-

nando Marcelo Melim, Carina Teixeira
(Nutrição) e Laurindo Pestana (Primeiros
Socorros). Esta ação decorrerá no Audi-
tório da Escola Horácio Bento Gouveia
das 9 às 13 horas

Emoção de regresso
nos “regionais” de andebol

D
R

Após uma semana de pausa, pavilhões da Madeira receberam jogos dos “regionais”.

DEPOIS DE UMA PARAGEM NAS COMPE-
TIÇÕES, PARA DAR LUGAR À REALIZA-
ÇÃO DO XXVII TORNEIO ANIVERSÁRIO DA
ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DA MADEIRA,
A ATIVIDADE REGRESSOU NO PASSADO
FIM DE SEMANA, COM A REALIZAÇÃO
DE DIVERSOS JOGOS, NAS RESPETIVAS
CATEGORIAS. MAIOR ÊNFASE PARA O
DESAFIO ENTRE BARTOLOMEU PERES-
TRELO E ACADÉMICO DO FUNCHAL, EM
JUVENIS MASCULINOS, COM VITÓRIA DA
PRIMEIRA EQUIPA, POR 25-20. REGISTO
AINDA PARA O ACADÉMICO - MADEIRA
SAD, EM INICIADOS MASCULINOS, COM
VITÓRIA TANGENCIAL DA SAD: 28-27.
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Vai-se realizar no pró-
ximo dia 28 de feverei-
ro mais um festand de 
andebol para os esca-
lões de Bambis e Minis. 
Depois de uma pausa 
de inverno, voltam os 
jogos dos mais novos! 
será no próximo sábado, 

entre as 10h00 e as 12h00, 
no Pavilhão dos Despor-
tos de Vila real, com uma 
organização do sport Vila 
real e Benfica, que conta 
com o apoio da associa-
ção de andebol de Vila 
real.

aNDeBol //

FestanD em 
Vila real
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A13Hélder Silva no Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-02-2015

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=112adf8b

 
JOVEM DE 18 ANOS DEIXOU O Belenenses Depois da polémica, com o, confirmou-se a ida de Hélder
Silva, de 18 anos, para o Sporting, clube que pode utilizar hoje o ainda júnior frente ao Xico Andebol.
Hélder Silva, formado no Torreense, era goleador no Nacional de juniores.
 
 , 25 fevereiro de 201501:31
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A14Benfica-FC Porto: Clássico quase a feijões pois a luta é pelo playoff
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-02-2015

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b3d25426

 
DUELO ENTRE RIVAIS NO FECHO DA PRIMEIRA FASE A última jornada da fase regular do Campeonato
Nacional realiza-se hoje, com todos os jogos a iniciarem-se às 20h30. Mas, por força das
circunstâncias, o clássico da Luz entre Benfica e FC Porto vai disputar-se praticamente a feijões, pois
qualquer que seja o resultado as duas equipas não alteram a classificação, numa altura em que existe
apenas uma vaga para o playoff, com Passos Manuel, Belenenses e Maia ISMAI a sonharem com a
qualificação. As emoções continuam, no entanto, à flor da pele, dada a responsabilidade dos
protagonistas. Hugo Figueira, guarda-redes das águias, não quer facilitar perante o líder e
hexacampeão:"Conhecemos os pontos fortes do FC Porto, que tem uma defesa coesa e transições
rápidas. Vamos tentar criar problemas ao adversário. Estamos a preparar-nos física e
psicologicamente para fazer um excelente jogo." Já João Ferraz, lateral-direito do FC Porto, vai a
Lisboa com a motivação de agradar aos adeptos:"Estamos focados no próximo jogo, sabendo de
antemão que o resultado em nada irá mudar a tabela. De qualquer modo, os adeptos vivem e sentem
estes jogos de forma especial, por isso queremos ganhar." Maior dramatismo vai viver o Passos
Manuel, que depende apenas de si próprio para entrar pela primeira vez no playoff e fazer história, se
vencer na receção ao Madeira SAD. "É um jogo do tudo ou nada, em que só a vitória interessa. Tudo
vamos fazer para conseguir um objetivo que nem fazia parte dos planos no início da época",
considerou João Comédias, treinador do clube do liceu. Demissão No Restelo, a ansiedade ainda é
maior, levando à demissão do diretor para o andebol, Gonçalo Baptista, que foi substituído por Óscar
Machado Rodrigues, a acumular o cargo com a vice-presidência do clube. O Belenenses, que já
regularizou os compromissos com o plantel, defronta o Maia ISMAI, com as duas equipas a lutarem
também pelo mesmo objetivo do playoff.
 
 , 25 fevereiro de 201506:59
 
alexandre reis pedro ferreira
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A15Hélder Silva no Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-02-2015

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d0ba67a2

 
01:31 . Record Por Record Depois da polémica, com o Belenenses a acusar o Sporting de aliciamento,
confirmou-se a ida de Hélder Silva, de 18 anos, para o Sporting, clube que pode utilizar hoje o ainda
júnior frente ao Xico Andebol. Hélder Silva, formado no Torreense, era goleador no Nacional de
juniores.
 
 01:31 . Record
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A16Benfica-FC Porto: Clássico quase a feijões pois a luta é pelo playoff
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-02-2015

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c37db4eb

 
06:59 . Record Por alexandre reis - Record A última jornada da fase regular do Campeonato Nacional
realiza-se hoje, com todos os jogos a iniciarem-se às 20h30. Mas, por força das circunstâncias, o
clássico da Luz entre Benfica e FC Porto vai disputar-se praticamente a feijões, pois qualquer que seja
o resultado as duas equipas não alteram a classificação, numa altura em que existe apenas uma vaga
para o playoff, com Passos Manuel, Belenenses e Maia ISMAI a sonharem com a qualificação.As
emoções continuam, no entanto, à flor da pele, dada a responsabilidade dos protagonistas. Hugo
Figueira, guarda-redes das águias, não quer facilitar perante o líder e hexacampeão:"Conhecemos os
pontos fortes do FC Porto, que tem uma defesa coesa e transições rápidas. Vamos tentar criar
problemas ao adversário. Estamos a preparar-nos física e psicologicamente para fazer um excelente
jogo."Já João Ferraz, lateral-direito do FC Porto, vai a Lisboa com a motivação de agradar aos
adeptos:"Estamos focados no próximo jogo, sabendo de antemão que o resultado em nada irá mudar
a tabela. De qualquer modo, os adeptos vivem e sentem estes jogos de forma especial, por isso
queremos ganhar."Maior dramatismo vai viver o Passos Manuel, que depende apenas de si próprio
para entrar pela primeira vez no playoff e fazer história, se vencer na receção ao Madeira SAD. "É um
jogo do tudo ou nada, em que só a vitória interessa. Tudo vamos fazer para conseguir um objetivo
que nem fazia parte dos planos no início da época", considerou João Comédias, treinador do clube do
liceu. DemissãoNo Restelo, a ansiedade ainda é maior, levando à demissão do diretor para o andebol,
Gonçalo Baptista, que foi substituído por Óscar Machado Rodrigues, a acumular o cargo com a vice-
presidência do clube. O Belenenses, que já regularizou os compromissos com o plantel, defronta o
Maia ISMAI, com as duas equipas a lutarem também pelo mesmo objetivo do playoff.
 
 06:59 . Record
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Nos dias 19, 20 e 21 de março, os Municípios de Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel e Mêda vão
acolher o Torneio 4 Nações de Andebol. A competição é organizada em parceria com a Federação de
Andebol de Portugal e com a Associação de Andebol da Guarda e traz a estes concelhos quatro
seleções nacionais juniores femininas: Portugal, Espanha, França e Alemanha. A apresentação do
evento está marcada para dia 2 de março (segunda-feira), às 17.30h, no Salão Nobre da Câmara
Municipal de Figueira Castelo Rodrigo.
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Acção de Formação de Andebol em Cadeira de Rodas e em pé para a Deficiência Intelectual/ Mental e
Surdos, a 2 de Março, na Guarda.
 
 No âmbito do Projecto Andebol 4 All, terá lugar na Escola Superior de Educação Comunicação e
Desporto - IP Guarda, no dia 2 de Março de 2015, uma Acção de Formação sobre o Andebol em
Cadeira de Rodas e o Andebol em Pé para a Deficiência Intelectual/ Mental e para Surdos.
 A Formação tem por objetivo capacitar os Estudantes do Ensino Superior, do Curso de Desporto e de
Educação Física e técnicos da modalidade, com conhecimentos e experiência prática no domínio do
andebol em cadeira de rodas e em pé, para a intelectual e surdos.
 Esta Acção de Formação destina-se a Treinadores e Estudantes do Ensino Superior. As inscrições têm
um custo de 2,5EUR) e pedidos de mais informações deve ser feitas através do email Este endereço
de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. para Maria João
Silva - Gabinete de Formação Cultura e Desporto do IPG. Esta Acção é creditada, para efeitos de
renovação da TPTD, com 1,4 UC Presenciais na componente específica de Andebol, Grau II.
 Esta Acção terá os seguintes Formadores:
 - Joaquim Escada (Coordenador do Projeto Andebol 4 All)
 - Jaime Antunes (Médico e Classificador Internacional)
 - Ana Moreira (Fisioterapeuta e Classificadora Internacional)
 - Jorge de Carvalho (Formador e Docente Universitário)
 - Nuno Januário (Formador e Docente Universitário)
 - Silmara Fernandes (Formadora e Equipa Técnica FAP - Andebol 4 All)
 - Danilo Ferreira (Formador e Equipa Técnica FAP - Andebol 4 All)
 O modelo de formação compreende sessões teóricas com recurso a multimédia e sessões teórico-
práticas em contexto real de intervenção e/ou simulada com recurso, ainda, a tecnologias de ensino e
treino para o desporto.
 A avaliação compreende duas componentes: a primeira é de Trabalho Presencial (TP) e a segunda é a
Assiduidade.
 Será fornecido documentação de suporte a formação bem como lista de referências, quer principal
quer secundária, para consulta.
 O Programa da Acção de Formação é o seguinte:
 10h00 às 13h00 - Sessão Teórica: Projeto Andebol 4 All, Andebol em cadeira de rodas, Andebol em
pé para a intelectual/mental, Andebol em pé para os surdos
 14h30 às 18h30 - Sessão Teórico-Prática - Ensino e Treino: Andebol em cadeira de rodas, Andebol
em pé para a intelectual/mental, Andebol em pé para os surdos.
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A dupla de Aveiro foi nomeada, pela EHF, para participar no Prague Handball Cup, de 2 a 6 de Abril de
2015.
 
 A dupla aveirense Ruben Maia e André Nunes é uma das seis duplas escolhidas pela EHF para integrar
o Prague Handball Cup, de 2 a 6 de Abril de 2015.
 Esta participação decorre no âmbito do projecto EHF de jovens árbitros e, durante o torneio, as
duplas serão orientadas por prelectores da EHF, nomeadamente Jiri Konecny (Rep. Checa) e Tomo
Vodopivec (Eslovénia) e, ainda, um terceiro prelector, a indicar.
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As Juniores B Femininas vão estagiar em Sangalhos de 2 a 5 de Março.
 
 As Juniores B femininas de Portugal, orientadas por Ana Seabra, vão estar concentradas em
Sangalhos de 2 a 5 de Março, com o objectivo de preparar a qualificação para o Campeonato da
Europa de Sub17 Femininos Macedónia 2015. Recorde-se que Portugal vai disputar este apuramento
com a Itália e a Polónia, de 20 a 22 de Março e os jogos serão em Chorzow, na Polónia.
 Este estágio em Sangalhos começa no dia 2, pelas 10h00, hora marcada para a concentração de
atletas e equipa técnica, em Aveiro. A lista das dezasseis convocadas para este estágio contempla
atletas do Alavarium Love Tiles (3), SIR 1º Maio (1), Jac-Alcanena (2), Maiastars (2), Porto Salvo (2),
Bartolomeu Perestrelo (1), Colégio de Gaia (2), Valongo do Vouga (1), CALE (1) e Assomada (1).
 A equipa técnica é composta pela seleccionadora Ana Seabra, o treinador adjunto Pedro Vieira, o
fisioterapeuta Sérgio Frade, a médica Rita Chaves e a secretária t écnica Sheila Santos.
 Para os quatro dias de estágio, estão previstas sete sessões de treino. O estágio termina após o
almoço de dia 5, quinta-feira.
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ANDEBOL
| Redacção  | 

O Arsenal Clube de Devesa ven-
ceu (24-33), na visita ao Fer-
mentões, em jogo da 19.ª jorna-
da do campeonato nacional de
andebol da II Divisão, Zona
Norte. 

Na mesma ronda, o AC Fafe

foi vencer ao recinto do FC Gaia
(24-26).

Como também nesta ronda o
Avanca venceu fora, (16-33), na
visita ao S. P. Oleiros, com estes
resultados mantêm-se inaltera-
das as posições dos três lugares
do topo da tabela classificativa,
na corrida pela subida ao escalão
maior.

O Avanca lidera com 54 pon-
tos, seguido do AC Fafe com 52
e Arsenal da Devesa com 50,
tendo os fafenses já disputado o
encontro (triunfo em casa por
26-20 sobre o Marítimo) refe-
rente à 20.ª jornada, na qual o
Arsenal da Devesa visita a Aca-
demica de S. Mamede e o Fer-
mentões vai a S. Paio de Oleiros.

II Divisão Nacional — mantêm segundo e terceiro lugares

Arsenal da Devesa e AC Fafe vencem fora
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Hugo Rocha foi um dos elemen-
tos em destaque na equipa do
ABC/UMinho no jogo com o
Dukla Praga, entrando em cam-
po para a defesa, numa altura em
que a equipa precisava de conse-
guir controlar o ataque dos che-
cos, que estava a fazer alguns es-
tragos. O lateral entrou bem,
ajudou a equipa a conquistar a
vitória e, depois de cumprido o
objectivo, já há outras metas pe-
la frente.

O sorteio da próxima fase rea-

liza-se hoje, o ABC fica a conhe-

cer o próximo adversário, mas

neste momento o mais importan-

te é, segundo Jugo Rocha, pre-

parar e pensar já no próximo en-

contro.

“Temos sempre preferências,

mas a verdade é que para ganhar

a competição temos que ganhar

a qualquer adversário, seja o que

o sorteio decidir. Na minha opi-

nião gostava de evitar as equipas

da Ucrânia, Israel porque as via-

gens são mais difíceis e o públi-

co é mais conhecedor e compli-

cado de gerir, mas realmente

vemo-nos como favoritos e por

isso seja qual for o adversário

vamos ter que vencer”, começou

por referir o jogador academista,

para logo acrescentar: “neste

momento é como se a Taça

Challenge tivesse terminado.

Agora temos pela frente outras

competições e é nessas que esta-

mos focados. Temos campeona-

to, taça e por isso vamos conti-

nuar a trabalhar e a pensar

jogo-a-jogo”.

Quanto ao jogo de Praga, Hugo

Rocha considerou que tudo cor-

reu conforme as expectativas e o

que tinha sido planeado.

“Penso que isto é um bocado o

traço das competições euro-

peias. Pelo que tínhamos visto

em Braga sabíamos que a elimi-

natória estava encaminhada e ti-

nha a ideia de vir a Praga e dis-

putar o jogo. Respondemos bem

e conseguimos uma boa vitória.

Preparámos o segundo jogo ten-

do por base que seria mais difícil

do que a partida de Braga e con-

seguimos alcançar aquilo que

era o nosso objectivo, para além

de passar a eliminatória, que era

vencer em Praga”.

No último dia em Praga, toda a

comitiva que viajou para a Re-

pública Checa com o ABC/UMi-

nho se reuniu para uma visita

guiada ao centro da cidade e al-

guns dos monumentos mais be-

los e famosos, seguindo-se de-

pois um almoço tradicional e

tipicamente checo em que mais

uma vez a animação e união en-

tre todos foi factor relevante.

“Temos que vencer
qualquer adversário”
HUGO ROCHA APONTA A VITÓRIA na Taça Challenge como objectivo para a
equipa do ABC/UMinho e o jogador lembrou que para o alcançar, o triunfo tem
que ser sempre uma realidade, seja qual for o adversário.

CCS

Apontando a vitória na Taça Challenge como objectivo, Hugo Rocha lembra que para tal acontecer é preciso vencer qualquer adversário

O ABC/UMinho fica a
conhecer hoje o adversário
que vai ter que enfrentar
na próxima fase da Taça
Challenge, uma vez que
decorre o sorteio dos
quartos-de-final da
competição.
Ao todo são sete as equi-
pas e destinos que podem
calhar aos academistas,
nomeadamente:
Ramat Hashron (Israel); 
Azoty Pulawy (Polónia);
Odorhei (Roménia);
Benfica (Portugal);
Zaporozhye (Ucrânia);
Stord (Noruega);
Riihimaen (Finlândia).

+ adversários
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Bicampeão derrota
candidato e assume
liderança da prova
Qualidade O conjunto aveirense impôs-se à fortíssima equipa
madeirense, num jogo em que estiveram em destaque
Isabel Góis, Mariana Lopes e Mónica Soares

ALAVARIUM                                  26

Treinador: Carlos Neiva
Isabel Góis, Mariana Lopes (10), Viviana
Rebelo (1), Ana Neves (1), Soraia
Domingues, Filipa Fontes (3) e Mónica
Soares (10) - sete inicial - Joana Fer-
reira, Andreia Madail, Ana Almeida (1),
Sara Sousa, Inês Rocha, Ana Moreira e
Brynhildur Eddudottir.

MADEIRA SAD                             23

Treinador: José Franco.
Virgínia Ganau, Cláudia Aguiar (3), Fil-
ipa Correia (1), Ana Andrade (5), Érica
Tavares (5), Renata Tavares (6) e Anais
Gouveia (3) - sete inicial - Patrícia Fer-
nandes, Catarina Ascensão, Márcia
Abreu, Mónica Correia; Cláudia Farinha
e Frederica Jesus.

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Ao intervalo: 14-11.
Dupla de Arbitragem: Vânia Sá e Marta
Sá.

Alexandre Silva

O Alavarium/Love Tiles rece-
beu e venceu o Madeira SAD,
por três golos, e alcançou a li-
derança do Campeonato Na-
cional da 1.ª Divisão Feminina,
relegando o seu adversário pa -
ra segunda posição. Um jogo
emocionante que foi pratica-
mente decidido apenas nos úl-

timos lances, depois de um
“duelo” muito intenso e em que
as madeirenses, depois de es-
tarem a perder grande parte
do encontro, conseguiram em-
patar a 22 golos, a cinco minu-
tos do final da partida.

O início do jogo trouxe um
Alavarium muito forte, princi-
palmente através de Mariana
Lopes que, até ser marcada in-
dividualmente, apontou cinco
golos praticamente seguidos,
levando a sua equipa para a
frente do marcador por 7-5. A
partir dessa altura, o treinador
da Madeira SAD optou por “ti-
rar do jogo” a lateral aveirense,
obrigando a formação da casa
a procurar alternativas para
atacar sem a sua jogadora mais
perigosa.

A estratégia apenas resultou
na medida em que a partir des -
sa altura o confronto se tornou
mais equilibrado, com a Ma-
deira SAD a conseguir respon-
der melhor em termos defen-
sivos, mas a esbarrar, quando
ataca va, na tremenda qualida -
de de Isabel Góis, que come-
çou a dar espectáculo na baliza
do Alavarium.

Na segunda parte, as madei-
renses, fisicamente mais fortes,
começaram a ganhar prepon-
derância no jogo, causando
muitas dificuldades ao Alava-
rium que, aqui e ali, apenas res-
pondia no ataque por Mónica
Soares, que, com eficácia ele-
vada, manteve a sua equipa na
discussão do jogo.

Quando a cinco minutos do
fim o Madeira SAD empatou,
o jogo estava em aberto, mas
com as madeirenses por cima.
No entanto, nunca consegui-
ram quebrar a barreira psico-
lógica de passar para a frente
do marcador, facto que o Ala-
varium deve muito a Isabel
Góis na baliza e a Mariana Lo-
pes no ataque, já que a inter-
nacional portuguesa chamou
para si a responsabilidade dos
lances decisivos e marcou os
golos na hora certa.

Já de “cabeça perdida”, as
madeirenses tiveram lances
menos dignos aos quais as me-
ninas de Carlos Neiva, que são
bicampeãs nacionais, respon-
deram com classe, dilatando a
vantagem e ganhando a parti -
da por 26-23. |

Andebol
1.ª Divisão Feminina

Mónica Soares, muito pressionada neste lance, foi das mais inspiradas no Alavarium

RICARDO CARVALHAL
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Dukla era gigante
antes da dissolução
da Checoslováquia

O HC Dukla de Praga foi fundado em 1948 e tem 
ligações ao exército da antiga Checoslováquia que criou 
uma coletividade para a prática de diversas modalidades.

E os tempos áureos do Dukla de Praga remontam à 
época anterior à dissolução da Checoslováquia, onde 
conquistou 28 campeonatos nacionais de andebol e 
era a principal potência da modalidade naquele país.

Foi também nessa época que venceram três Taças 
dos Campeões, agora Liga dos Campeões de andebol.

Em 1982, o Dukla alcançou a final da Taça EHF e 
agora, após a dissolução da Checoslováquia compete 
na Extraleague, campeonato de andebol da República 
Checa, onde neste momento ocupa o segundo posto 
atrás do Plzen.
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«Gostaríamos de evitar
deslocações ao leste»

Hugo Rocha em ação no jogo de Praga

LUÍS FILIPE SILVA

O sorteio dos quartos de 
final da Taça Challenge é 
hoje e o lateral do ABC, 
Hugo Rocha, mostra não 
ter preferências sobre o 
próximo oponente. «Para 
atingirmos a final e ga-
nhar a competição, tere-
mos de jogar contra qual-
quer equipa», atirou o jo-
gador logo após o final da 

LUÍS FILIPE SILVA

HUGO ROCHA (ABC) E AS PREFERÊNCIAS NA TAÇA CHALLENGE

partida frente ao Dukla de 
Praga. No entanto, Hugo 
Rocha gostaria de evitar 
as longas deslocações ao 
leste europeu, como por 
exemplo a Ucrânia.

«Sinceramente, para 
ganhar a competição, te-
remos de jogar e vencer 
quem quer que nos saia no 
sorteio. Preferíamos evitar 
as equipas de leste, como 
a Ucrânia, pois comportam 

deslocações mais longas e 
o público é mais difícil», 
sublinhou.

«É como
se a Challenge
tivesse acabado»

Passado que está este 
compromisso europeu, 
Hugo Rocha aponta já as 
baterias para as outras 
«frentes de batalha» em 
que o ABC está inserido. 

«É como se a Challenge ti-
vesse acabado outra vez. 
Vai-se passar tanta coisa 
até lá e temos outras prio-
ridades».

Sobre o jogo de Praga, 
frente ao Dukla, Hugo Ro-
cha salientou que a equipa 
cumpriu os objetivos que 
estavam traçados para esta 
partida. «É um pouco isso 
a lógica das competições 
europeias. Pela diferença 
que conseguimos em Bra-
ga sabíamos que a elimi-
natória já estava encami-
nhada e tínhamos a ideia 
de vir aqui disputar o jogo. 
E foi isso que acabou por 
acontecer. É o espelho do 
jogo e da eliminatória».

O experiente jogador 
do ABC destacou ainda 
os minutos que foram 
dados a atletas mais jo-
vens em Praga. «Prepará-
mos o jogo e conseguimos
vencer, que era aquilo a 
que nos tínhamos pro-
posto e foi bom para a 
gente que nos veio ver», 
concluiu.
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MADEIRA SAD PERDE 
COM ALAVARIUM
A equipa feminina do Madeira SAD
perdeu domingo com o Alavarium
por 26-23, com 14-11 ao intervalo,
em jogo da 18.ª jornada da I divi-
são de andebol. Com este desaire
frente às campeães em título, as
madeirenses deixaram a liderança
do campeonato, sendo ultrapassa-
das pelo adversário, agora com 49
pontos, mais um que o Madeira
SAD. O Sports Madeira também
atuou fora de portas e venceu o
Leça por 22-17, com 8-7 ao inter-
valo, em jogo disputado domingo.
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Artigo | Ter, 24/02/2015 - 10:38
 
 Após o interregno de Carnaval, onde realizou-se com enorme sucesso o XXVII
 
 Torneio Aniversário da AAM, voltaram os jogos da competição regional regular.
 
 Disputou-se este fim-de-semana a 6a jornada dos Campeonatos da Madeira nos vários escalões e
regressaram também as concentrações de Minis onde voltaram a
 
 estar envolvidas cerca de 160 crianças a praticar a sua modalidade de eleição.
 
 No jogo grande da jornada, Bartolomeu Perestrelo e Académico do Funchal disputaram, em Juvenis
Masculinos um jogo intenso e com várias alternâncias no
 
 marcador. A equipa da casa acabou por ser mais forte na parte final do encontro e
 
 segurou a liderança invicta, vencendo os Academistas por 25-20.
 
 Nos Iniciados Masculinos, o AM Madeira SAD suou para bater o 3o classificado,
 
 o Académico do Funchal e assim manter-se em igualdade com o CD Bartolomeu
 
 Perestrelo no topo da tabela classificativa.
 
 Em Infantis, destaque para a 2a vitória consecutiva do Académico (agora sobre
 
 o Infante) e para mais uma vitória folgada do líder CD Bartolomeu Perestrelo.
 
 Nos Femininos, CS Madeira e Bartolomeu Perestrelo continuam a dividir entre si
 
 a liderança de todas as provas. Realçamos aqui apenas o escalão de Iniciadas onde o Académico,
apesar de ter sido derrotado domingo pela Bartolomeu, mantém-se no 2oposto logo atrás do CS
Madeira A.
 
 No Torneio Aberto de Juvenis/Juniores Masculinos disputou-se o único encontro
 
 entre duas equipas de Juniores, de onde saiu vencedor o AM Madeira SAD frente ao CS Marítimo por
29-18.
 
 Para o próximo dia 28 de Fevereiro, está programada a realização dos 2o, 3o e
 
 4o módulos do XXV Clinic da AAM intitulados: "Prática Desportiva, um Meio de
 
 Prevenção do Bullying entre Jovens?", "Nutrição e Desporto" e "Noções Básicas de
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 Primeiros Socorros". Os preletores convidados são: Prof. Doutor Fernando Marcelo Melim, Dr.a Carina
Teixeira (Nutrição) e Dr. Laurindo Pestana (Primeiros Socorros).
 
 Esta ação decorrerá no Auditório da Escola Horácio Bento Gouveia das 9h às 13h00.
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Benfica recebe o FC Porto na última jornada da fase regular do Andebol 1
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 A fase regular do Campeonato Fidelidade Andebol 1 chega esta quarta-feira ao fim, com a realização
da 22ª e última jornada. Desde 6 de Setembro de 2014, dia da realização da primeira jornada, até ao
próximo dia 25 de Fevereiro, passaram mais de cinco meses onde 12 equipas lutaram por cumprir os
seus objectivos.
 
 Ao entrar na reta final, a esmagadora maioria das formações já tem o seu destino traçado, no que
respeita à distribuição pelos grupos A e B na fase final. Em jogo está apenas a definição dos quarto e
quinto postos, a ocupar por Águas Santas ou Madeira SAD, e - mais importante - quem será o oitavo
classificado.
 
 Há três equipas na corrida, sendo que, à entrada da última jornada o Passos Manuel vai na frente da
corrida (37 pontos), logo seguido de Maia ISMAI (36) e Delta Belenenses (36). O Passos Manuel joga
em casa, frente ao Madeira SAD e só depende dele. Delta Belenenses e Maia ISMAI jogam entre si, no
Restelo, e os maiatos ainda podem chegar ao oitavo posto, se vencerem o Delta Belenenses e o
Passos Manuel tropeçar em casa.
 
 Fortes motivos de interesse que quase ofuscam a realização do "clássico" que, na Luz, coloca frente a
frente o S.L. Benfica e o F.C. Porto.
 
 Recorde-se que, a uma jornada do final, a classificação está assim ordenada: 1.º FC Porto (61 pts.);
2.º Sporting CP (55); 3.º ABC/UMinho (54); 4.º SL Benfica (51) (nota - estas equipas já têm a sua
classificação na fase regular definida); 5.º Águas Santas (43); 6.º Madeira SAD (42); (estas duas
equipas ainda podem, matematicamente, 'trocar' de posição); 7.º Sporting da Horta (40 pts.) -
classificação que não se alterará na última jornada; e depois seguem-se três equipas que vão
disputar, na última ronda, a última vaga no grupo A: Passos Manuel (37); Maia ISMAI (36) e Delta
Belenenses (36). Ginásio de Santo Tirso (25) e Xico Andebol (24) decidirão e ocuparão os dois últimos
lugares da classificação.
 
 24-02-2015 23:17Águas Santas-Milaneza ou Madeira SAD serão quinto ou sexto classificados. Na luta
pelo oitavo lugar há ainda Passos Manuel (37); Maia ISMAI (36) e Delta Belenenses (36). Na Luz, há
um SL Benfica - FC Porto.
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Andebol
ADA com jogos em vários 
escalões

A Associação Despor-
tiva Albicastrense (ADA) 
deslocou a sua equipa sé-
nior à Batalha, num jogo 
que servia apenas para 
cumprir calendário dado 
que está assegurada a pas-
sagem à fase seguinte. Ven-
ceram os locais por 27-22.

Ja os juvenis jogaram 
em casa contra a equipa 
da G. A. Portalegre. Jogo 
emotivo com os albicas-
trenses a serem derrotados 

nos momentos finais por 
25-27.

No escalão de Infantis, 
a ADA jogou no sábado 
frente à Batalha, vencendo 
por 21-13. .

No domingo os infan-
tis voltaram a jogar fazendo 
uma jornada dupla em que 
jogaram contra a equipa 
da Nazaré Roupinho  num 
jogo bem disputado muito 
tático, com derrota para os 
albicastrenses por 24-34. ■
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