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Resultado perfeitamente esclarecedor

ABC de Nelas teve vitória
fácil com ‘tiros’ na Batalha
BATALHA AC

15

Emanuel Antunes, Nuno Silva, David
Pinheiro (6), Rodrigo Vieira (1), João
Oliveira, André Cotrim, Ricardo Cardoso, Jorge Moita (4), Tiago Bernardes,
Pedro Borges (1), Gonçalo Reis e João
Bastos (3)
Treinador: António Silva

ABC DE NELAS

33

Paulo Vilarinho, Luís Gonçalves (3),
Avelino Matos (2), Diogo Ferreira (2),
Luís Ferreira (1), João Fernandes (5),
Daniel Pinto, Luís Sousa (15), Tiago
Barata (1) e Marco Oliveira (4).
Treinador: Joaquim Fernandes
Jogo no Pavilhão da Batalha
Assistência: Cerca de 50 pessoas
Árbitro: Rui Almeida e António Oliveira
Oficiais de Mesa: Francisco Domingos
e Luís Peres
Resultado ao intervalo. 10-16

O resultado é, por demais,
evidenciador da superioridade
dos nelenses num jogo que se

O Tondela AC continua na luta pela manutenção (foto arquivo)

apresentava de extrema importância para os donos da case, na
luta pela manutenção.
Mas a verdade é que foi mau
de mais a comportamento dos
donos da casa, em termos competitivos, sendo até um desastre
a defender e a atacar, dando
todas as chances aos forasteiros
que ao intervalo já tinham deixado a ideia de que iriam obter

um resultado positivo comum
diferencial quase histórico.
De facto, assim foi e no
segundo tempo, o conjunto
beiraltino teve todas as facilidades para chegar a uma vantagem de 18 golos, com o seu
jogador Luís Sousa a tornar-se
no homem da concretização.
A arbitragem esteve em plano aceitável.

Página 5

Diário do Minho
A6

ID: 35560153

19-05-2011

Tiragem: 8500

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 18,47 x 18,64 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Turma de Riba D’ Ave já garantiu subida à I Divisão

Didáxis quer título da II Divisão
DR

As iniciadas da Didáxis de
Riba de Ave conquistaram,
no último fim-de-semana,
a subida à I Divisão Nacional de andebol feminino. No
jogo decisivo, disputado contra a equipa do ADA CJ Barros de Pombal, no Pavilhão do
S. Bernardo, em Aveiro, as atletas de Riba de Ave venceram
por 19-15.
Apesar da subida de divisão
estar, desde já, assegurada, a
Didáxis vai agora discutir o título nacional da II Divisão.
A fase final vai decorrer nos
dias 27, 28 e 29 deste mês,
em Almada, onde a equipa
de Riba D’ Ave vai medir forças com Alavarium (Aveiro), Arsenal de Canelas (Estarreja) e
Quinta Nova (Lisboa).
Ana Rodrigues, segunda
melhor marcadora do campeonato nacional da II Divisão de andebol feminino, é a
capitã da equipa minhota, e
já olha para a final-four para
apuramento do campeão da
segunda.
O técnico da Didáxis, Ar-

Equipa de Riba D’ Ave garantiu subida à I Divisão de andebol (feminino)

tur Fernandes, considera que
este sucesso é o corolário de
um ano de muito trabalho e
deixa expresso a sua admiração pelas atletas que orienta.
«Elas são fantásticas e, como
é obvio, estou extremamente orgulhoso delas», deixando, depois, um agradeci-

mento à «direcção da Didáxis, à Associação de Andebol
de Braga, à Garbo (patrocinador) e aos pais da atletas,
por todo o acompanhamento e apoio».
Ana Rodrigues, uma das melhores marcadoras da prova,
é a capitã da equipa e tam-

bém aponta ao título. «Estamos extremamente felizes por
este sucesso e, agora, queremos trabalhar para tentar alcançar o título nacional, apesar de estarmos conscientes
da enorme dificuldade que
vamos encontrar na fase final». disse.
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ANDEBOL

Colégio João de Barros e Juve Lis
na senda das vitórias
O Colégio João de Barros e
Juve Lis saíram vitoriosos dos
seus confrontos da 12.a jornada
do campeonato nacional de
femininos. A formação de Paulo
Félix venceu a Juv.Mar por 2421, enquanto a Juve Lis venceu o
Académico por 25-17.
Em Pombal assistiu-se a um
jogo fraco, em que o Colégio
realizou uma exibição apenas
suficiente para garantir mais
três pontos. O técnico Paulo
Félix acabou por rodar a equipa,
dando oportunidade a todas as
atletas de jogarem no encontro.
Referência para a boa exibição de Natalina Melo, que
começa a ser novamente opção
regular do técnico. Com este



resultado o clube tem praticamente garantido o 3.o lugar do
campeonato.
A Juve Lis venceu o Académico FC por 25-17, num encontro em que só no segundo tempo as leirienses foram claramente superiores, após um
primeiro tempo bastante equilibrado. Telma Amado e Diana
Pereira foram as jogadoras
mais concretizadoras do conjunto leiriense.
A formação de André Afra
tem praticamente garantido o
quarto lugar, que na próxima
época dita mais uma participação na Taça Challenge.
Em frente na Taça de Portugal
Colégio João de Barros e Juve
Lis seguem na Taça de Portugal.

para vencer o Alavarium,
como demonstra o 'placard'
final de 26-15.
Agora as duas equipas do
distrito de Leiria aguardam pelo
sorteio dos quartos-de-final.

LUIS FILIPE COITO

Cid Ramos e José Roque

EM MASCULINOS AC Sismaria voltou a encontrar a rota das vitórias
No passado domingo disputaram-se os oitavos-de-final da
Taça de Portugal, com as duas
equipas do distrito de Leiria a
seguirem em frente.
A Juve Lis deslocou-se ao

reduto da Juv.Mar e venceu
por 28-23, num jogo que esteve
sempre controlado pelas pupilas de André Afra. O Colégio
João de Barros também não
sentiu grandes dificuldades

Juve e Sismaria em grande
No sector masculino também
há razões de regojizo. O AC Sismaria, na fase final da 2.a divisão, conseguiu voltar às vitórias
conquistando a segunda em
nove jornadas.
Desta vez a vítima foi o Vit.
Setúbal que sucumbiu aos pés
dos comandados de Pedro Violante por claros 32-27.
Ao intervalo o AC Sismaria já
vencia (14-12) mas foi na segunda parte que a equipa deu a
estocada final ao seu adversário

com destaque para as exibições
de Filipe Oliveira e Tiago Torgal,
com 7 e 6 golos marcados, respectivamente.
Quem conseguiu um resultado surpreendente foi a Juve Lis
ao deslocar-se a casa do CDE
Camões, que até então contabilizava por vitórias os jogos disputados, conseguindo um
empate (23-23).
A ver-se a perder ao intervalo
(10-8), a equipa de Marco Afra
fez uma segunda grande de
grande nível conseguindo um
bom resultado. Destaque individual para João Marques, com
9 golos, tornando-se no melhor
marcador da partida. l
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Quatro dias de competição
Na Festa do Desporto Escolar de 2011 voltam a participar todos os graus de ensino da Região. Serão milhares de alunos em competição, em quatro dias de intensa actividade, por (quase) todas as instalações desportivas do Funchal. Se a
Cerimónia de Abertura foi o momento alto do dia de ontem, a componente desportiva teve também início, com várias modalidades a terem já dado o “pontapéde-saída”, na parte da manhã.
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CERIMÓNIA DE ABERTURA DA FESTA DO DESPORTO ESCOLAR 2011, ONTEM À NOITE, NO ESTÁDIO DOS BARREIROS

Região festeja 25 anos na Europa
“Rumo a uma família maior”.
Foi este o tema que deu o mote
para a Cerimónia de Abertura
da Festa do Desporto 2011, ontem à noite, no Estádio dos Barreiros. Uma vez mais, o Gabinete
Coordenador
do
Desporto Escolar (GCDE), da
Secretaria Regional de Educação (SRE), proporcionou um
grandioso espectáculo, digno
de um evento mundial, que
juntou todos os estabelecimentos de ensino da Região. Um espectáculo gímnico que, em
pleno relvado do “Caldeirão”,
ilustrou os 25 anos (bodas de
prata) da entrada de Portugal na
União Europeia e que pretendeu expressar que o País se
abriu para laços mais alargados
- que não apenas os laços de
sangue - que unem as famílias
ou grupos. Sempre com música
ambiente, muito ritmo e exercícios variados, a coreografia gímnica deslumbrou “miúdos e
graúdos”, que voltaram a marcar presença maciça nos Barreiros, ou não estivéssemos perante o maior evento
desportivo realizado na ilha. As
centenas de jovens envolvidos
no espectáculo - dividido em
cinco actos - deliciaram os presentes no estádio pela sua actuação, em imagens de rara beleza, cor e movimento, dando
corpo a uma mensagem actual
e que, acima de tudo, deu a
ideia da união de Portugal a ou-

Fotos: Alfredo Rodrigues

Uma vez mais, o espectáculo gímnico e musical deliciou “miúdos e graúdos”. Ritmo, cor, movimento e
animação foram ingredientes que não faltaram na abertura do evento, que retratou as “bodas de prata”
da entrada de Portugal na União Europeia.

tros valores, a outros saberes e a
outro sentir, ao mesmo tempo
que expressou a importância de
sermos irmãos e de darmos as
mãos. Ultrapassar as fronteiras
daquilo que é material, avançar
além-mar e progredir no seio
da União Europeia foram retratados e vividos, com grande ênfase, na Cerimónia de Abertura,
tendo como guia de fundo um
poema de José António Gonçalves, poeta e jornalista madeirense, com denominação

de “Ou tudo ou nada”. Durante
a exibição dos jovens no relvado viveu-se, também, um
momento especial, com as
crianças a convidarem o público a participar, numa ideia
de solidariedade e de família.
O acender da “Chama Olímpica”, a cargo do nadador internacional Paulo Franco, e o desfile de todas as escolas,
acompanhados pelos respectivos “padrinhos/madrinhas”, foram outros dos momentos al-

tos do programa, que voltou a
ter uma componente musical
bastante forte. Para além das
músicas que acompanharam a
apresentação do espectáculo
gímnico, subiram ao palco do
Estádio dos Barreiros jovens
que, este ano, ganharam a ribalta com as suas actuações no
programa televisivo “Operação
Triunfo” (OT), transmitido pela
RTP1, casos de Jorge Roque
(vencedor), de Diogo Leite
(2.ºclassificado) e do madei-

rense Filipe Abreu, natural do
Campanário. A este trio juntouse a também madeirense (e
mais conhecida) Vânia Fernandes, que representou o País no
Festival Eurovisão da Canção de
2008 e que, ontem, uma vez
mais, interpretou o “Senhora do
Mar”, na exibição dos alunos do
1.º Ciclo. Mais uma noite memorável, para mais tarde recordar... 1
Vasco Sousa
vascosousa@jornaldamadeira.pt
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Espectáculo
deslumbra
na Abertura
dos “Jogos”
Foi, de novo, um espectáculo
deslumbrante aquele que
marcou a Cerimónia de Abertura da Festa do Desporto Escolar 2011. Com os alunos no
antigo “Peão” e o público na
“Central”, o Estádio dos Barreiros voltou a registar uma
enchente, num evento que,
ano-após-ano, continua a encantar “miúdos e graúdos”.
Uma vez mais, a “Festa” começou ao mais alto nível, num
“show” digno de ser visto em
qualquer parte do mundo, repleto de imaginação, criatividade, convívio, alegria,
envolvimento, solidariedade,
amizade, sentimento e emoções ao rubro. A vertente gímnica - num espectáculo
dividido em cinco actos - cativou e a componente musical com actuações de Vânia Fernandes, Fernandes, Filipe
Abreu, Jorge Roque e Diogo
Leite - animou as bancadas,
em mais um êxito (organizativo e de expressão) do Gabinete Coordenador do Desporto
Escolar. O presidente do Governo Regional, Alberto João
Jardim, o vice-presidente,
João Cunha Silva, os máximos
responsáveis pela Educação
(Francisco Fernandes e Rui
Anacleta), pelo Desporto (Catanho José) estiveram entre
os inúmeros espectadores seguiram, atentamente, e a par
e passo todas as coreografias
e o que se passava no relvado,
sempre com muita música e
movimento.A “Festa” é o corolário anual do trabalho de
professores e alunos de todos
os estabelecimentos de ensino da Região, durante o presente ano lectivo.

Competição
para hoje
Depois de ontem, na parte da
manhã, se terem realizado os
primeiros jogos, nas modalidades de Basquetebol e Voleibol, hoje, 2.º dia oficial da
Festa do Desporto Escolar o
programa competitivo tem em
agenda os seguintes desportos: Andebol (9h00/19h00 Pav. Funchal, 9h99/17h00, Pav.
do Marítimo). Ténis-de-Mesa
(9h00/18h00, Pav. do Caniço).
Badminton (9h00/18h00, Pav.
Francisco Franco). Basquetebol (9h00/18h00, Pav. Bartolomeu e Pav. "Levada"), Futsal
(9h00/18h00, Santa Teresinha,
Horácio Bento Gouveia, Adelino Rodrigues e "Levada").
Canoagem (9h00/18h00, Penteada). Voleibol (9h00/18h00,
Pav. Salesianos, Pav. Gonçalves Zarco e Pav. Horácio
Bento Gouveia).
Texto: Vasco Sousa
Fotos: Alfredo Rodrigues
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Sob o lema
“Rumo a uma
família maior”,
a cerimónia de
abertura da
Festa do Desporto Escolar,
ontem à noite,
no Estádio dos
Barreiros, retratou os 25 anos
da entrada de
Portugal na
União Europeia.
Um espectáculo
grandioso que
cativou miúdos
e graúdos.
Págs. 23 e 26

Espectáculo grandioso na Festa do Desporto Escolar
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MANTÉM VIVA A ESPERANÇA NA MANUTENÇÃO

Feirense venceu
em casa o CA Leça
A vitória frente ao
CA Leça foi
fundamental para
as esperanças dos
azuis da Feira.

A

inda há esperança na
manutenção do escalão
máximo de competição
feirense. Vitória sobre o Leça foi
fundamental para as esperanças
dos da Feira.
A duas jornadas do fim do campeonato, os blues lutam para fugir
à despromoção. Recuperaram este
fim-de-semana o jogo em atraso Feirense garantiu um importante triunfo diante do CA Leça
com o CA Leça e venceram de forma folgada por 35-28 mas não se
livraram, na primeira parte de al- e também candidato à descida, o lidou a sua superioridade, descoguns sustos com a força adversária Afifense, escorregue em Vila Nova lando em definitivo no marcador
e alguns erros da dupla de arbitra- de Gaia. Emoção e expectativa até perante uma equipa com forte
colectivo e um dos melhores guargem que, curiosamente, chegou ao fim.
da-redes do nacional entre os posa aplicar a lei do perdão a um atletes.
ta visitante que insistiu em algu- Camadas Jovens
Já os infantis, na deslocação à
mas gravatas a Emanuel Pinheiro.
Em manhã quente de DominSó à terceira o
go, os Iniciados região transmontana, venceram
visitante se viu
azuis brancos re- por 18-28 o Tarouca. A partida foi
expulso por Em Infantis, o
ceberam e bate- bem jogada e confirmou o CD Feidois minutos. O
ram uma das rense como uma das equipas que
intervalo foi Feirense continua a
equipas mais di- já garantiu, pelo menos, ainda que
bom conselhei- brilhar no Nacional.
fíceis do seu o primeiro lugar do seu grupo não
ro para a forcampeonato, o esteja perdido, na pool dos segunVenceram fora de
mação de PeCB Penafiel, por dos classificados. Os golos obtidos
dro Magalhães portas o Tarouca
34-27.A forma- distribuíram-se por vários atletas
que enveredou
ção nortenha, que interpretaram também uma
para uma exibisobretudo na primeira parte, foi defesa forte.
Por fim, os Minis, num jogo que
ção mais sólida não deixando mar- muito forte e chegou mesmo a
gem de recuperação ao adversário controlar o marcador com um e se antevia equilibrado, não defrauque já tem a manutenção garanti- dois golos de vantagem. A respos- daram as expectativas e empatada apesar desta derrota na Feira.
ta feirense era contínua e nem ram 21-21 diante do S. Bernardo.
Agora vem o I. Madalenense sempre isenta de erros mas foi Tranquilos no seu jogo, os bluezino Pavilhão da Lavandeira, a 21 de melhorando e acentuando-se so- tos não se intimidaram e rubricaMaio, às 20:30h, jogo que os blu- bre o visitante. Com o passar dos ram excelente exibição. Com aines têm de vencer para alimentar a minutos, a formação de Manuel da muitos resultados por debitar na
esperança de manutenção, espe- Gregório impôs-se ao adversário e tabela classificativa, o CD Feirense
rando que o seu último adversário a meio da segunda metade conso- comanda descansado.
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