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A1

Jornal de Estarreja   Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 11,29 x 18,33 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34888186 08-04-2011
//Andebol //

   No passado sábado, teve lugar no Pavilhão da AC Salreu o
jogo a contar para a quinta jornada do campeonato regional de
Minis Masculinos.
   Os pequenos da casa receberam a ADA Canelas. Acusaram
algum nervosismo neste primeiro dérbi e ao intervalo perdiam
por uma diferença de sete bolas (3-10). Na segunda parte, a
equipa arsenalista marcou dez golos e, surpreendentemente, os
pequenos da casa responderam com outros nove. Este
resultado não chegou para ganhar, mas deixou claro que estes
pequenos estão no bom caminho e têm muito mais para dar.
   Sob a orientação de Rui Almeida e Carlos Dias estiveram João
Dias, Ricardo Lima, António Ferreira, Daniel Matos, Luís Afonso
Silva, Daniel Rebelo, Rui Duarte e Victor Rodrigues. De fora, por
estar doente, esteve o nosso mini André, a quem se deseja rápidas
melhoras.
 
Infantis

   As Infantis estiveram em Aguada de Cima para defrontar a equipa
da LAAC.
   Entraram bem no jogo e desde logo tomaram a dianteira. Ao
intervalo o resultado era 6-19. Apesar desta vantagem confortável,
continuaram a boa exibição no segundo tempo. Indiscutivelmente
superiores tecnicamente, as atletas salreenses arrecadaram mais catorze
golos na segunda parte. Criaram situações de remate aos seis metros
e na defesa não permitiram o mesmo às adversárias. Tratou-se de
uma partida emocionante, com bons momentos de andebol.
   Pela AC Salreu alinharam Ana Miranda, Cassandra Conceição, Ana
Lopes, Emília Couto, Mariana Alves, Beatriz Marques, Joana Simões,
Bruna Carinha, Inês Ribeiro, Cheila Conceição e Rafaela Grego. No
comando técnico esteve Beto.
   As Juvenis não jogaram este final de semana. No próximo sábado
defrontam o Ac. Espinho, na Nave Municipal daquela cidade, pelas
15h30.

Fátima Cabral

Actividades Cultural de Salreu
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A2

Jornal de Estarreja   Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 10,34 x 13,49 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34888266 08-04-2011
// Andebol //

   A Artística de Avanca deslocou-se ao reduto de um dos líderes, o Fafe,
em jogo da quarta jornada da fase da subida do Campeonato Nacional
da 2ª Divisão em Andebol.
   Num jogo e num reduto extremamente complicados, a turma liderada
por Luís Santos tudo fez por sair com os três pontos da vitória e
aproximar-se do topo da tabela, acabando por sucumbir pela diferença
mínima, com a pontuação final a acusar no marcador 34-33,
favorável à turma fafense.
   Nos outros jogos da jornada, o Vitória de Setúbal recebeu e bateu
o Sismaria por  23-22 e o Maia-Ismai recebeu no seu pavilhão os
madeirenses do Marítimo, acabando, também, por vencer pela
margem mínima, 28-27. Mantêm-se na liderança Fafe e Maia-Ismai,
ambos com 11 pontos, seguidos no 3º lugar pelo Vitória de Setúbal,
com oito pontos, no 4º lugar o Sismaria, com sete pontos, os
mesmos que a Artística de Avanca. No 5º posto, mantendo-se no
último lugar, só com derrotas nos quatro jogos disputados, está o
Marítimo Madeira, com quatro pontos.
   Na próxima jornada, a turma avancanense recebe no Comendador
Adelino Dias Costa os nortenhos do Maia-Ismai, um jogo a disputar
no dia 9 de Abril, pelas 18 horas. No mesmo dia disputam-se os
restantes jogos desta jornada, que assinala o final da primeira volta,
com o Sismaria a receber o Fafe em Leiria e o Marítimo a ser
anfitrião do Vitória de Setúbal no Funchal.

Ricardo Brandão

Artística derrotada
em casa do líder
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A3

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 27,14 x 30,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34902032 07-04-2011
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A4

Diário de Aveiro   Tiragem: 7014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,86 x 22,45 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34902796 07-04-2011

Jogadora do
Alavarium
joga Torneio
da Rep. Checa

� Cláudia Correia, atleta da equi-
pa sénior feminina do Alavarium
– Andebol Clube de Aveiro, é uma
das 16 jogadoras convocadas por
Duarte Freitas, treinador da Se-
lecção Nacional, tendo em vista a
participação no 38.o Torneio Inter-
nacional da República Checa, que
se disputa entre os próximos dias
21 e 23.

A comitiva lusa parte para a
República Checa no próximo dia
19, tendo previsto para o dia se-
guinte um jogo-treino com uma
equipa a designar. A selecção por-
tuguesa começa por defrontar a
Ucrânia (dia 21), seguindo-se os
jogos com a República Checa (dia
22) e Bielorrússia (dia 23).

Da equipa nacional, para além
da jogadora aveirense, fazem
parte Vanessa Silva (Colégio de
Gaia); Helena Corro, Inês Cata-
rino, Eduarda Pinheiro e Maria
Pereira (Colégio João de Barros);
Tânia Silva, Liliana Ferreira e
Vera Lopes (Gil Eanes); Daniela
Pereira (Havre ACH – França);
Diana Pereira (Juventude Lis);
Daniela Silva, Cláudia Aguiar,
Andreia Andrade e Bebiana Sa-
bino (Madeira SAD); Ana Sousa
(Mar Alicante – Espanha).l

ANDEBOL

A
R
Q
U
IV
O
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A5

Diário de Viseu   Tiragem: 2327

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 12,43 x 27,13 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34902996 07-04-2011

3.ª Divisão Nacional - Zona Centro (manutenção)

ABC de Nelas cumpriu obrigação

Académico e Tondela AC
perderam fora de casa
SILVINO CARDOSO

Depois de um longo interre -
gno, após o final da fase regular,
iniciou-se a segunda fase que
vai apurar o campeão na cional,
as subidas à 2.ª Divisão e as
equi pas que vão continuar na
3.ª Divisão.

Nenhum dos representantes
da região conseguiu o apura-
mento para a fase da subida,
pelo que foram todos integra-
dos na fase de manutenção,
com o Académico de Viseu e o
ABC de Nelas em posição privi-
legiada para assegurarem a per -
ma nência no andebol nacio nal.
Em contraste com estes dois
clubes, o Tondela Andebol
Clube (TAC) iniciou a fase em
lugar pouco confortável para
discutir a continuidade na 3.ª
Di  visão Nacional.

Ainda assim, a equipa orien-
tada por Luís Cardantas e Nas -
ko Apostolov não tem razões
pa ra atirar com a toalha ao
chão, mesmo tendo em conta
que na primeira jornada foi
perder frente à Académica de
Coimbra, um dos 'parceiros' da
mesma luta pela manutenção. 

De facto, os tondelenses não
começaram bem e os conim bri  -
censes 'desforraram-se' do resul-
tado escandaloso que so fre rem
no Pavilhão Desportivo de
Tondela na fase regular. Res ta,
agora, ao TAC, vencer em casa, já
este sábado, o ABC de Ne  las, o
que não é de todo fácil, até
porque os nelenses parecem
estar a atravessar uma boa fase.

Não se pode esquecer que se
tra ta do primeiro dérbi da regi -
ão nesta fase e quando os due-
los desta natureza acontecem
nunca se sabe quem sairá ven -
ce dor.

No entanto, de forma realis ta,
se o Tondela AC perder ar ris ca
muito do seu futuro, mais até
do que o ABC de Nelas que está,
actualmente, no segundo lugar
da tabela classificativa.

A posição dos nelenses foi

con quistada porque a turma
co mandada por Artur Ferreira
conseguiu, com grandes difi-
culdades, é certo, somar os três
pontos, em casa, no confronto
com o 'lanterna vermelha'
Pom  bal. Contudo, o mais im -
portante foi conseguido e até
foi muito positivo, já que apro -
veitou bem a derrota, tangen-
cial, do Aca dé mico de Viseu em
Castelo Bran   co. 

Este fracasso dos academistas
até pode ser considerado nor -
mal. Mas se tivermos em conta
que nas últimas épocas os
viseenses venceram sempre no
reduto dos albicastrenses, o de -
saire acaba por ser algo ines pe -
rado. 

Este sábado, o conjunto ori-
entado por João José vai receber
a Académica de Coimbra e está
'proibido' de perder, pois se tal
se verificar as coisas começam a
ficar complicadas para os aca -
de mistas. É que o seu calen dá -
rio de jogos da segunda fase é
dos mais difíceis. A Académico
vai ter de deslocar-se ao reduto
de equipas mais acessíveis, mas
que, por jogarem em casa, po -
dem co meter proezas nocivas
ao conjunto viseense. 

Recorde-se que nesta fase, as
equipas não jogam uma pri -
mei  ra e segunda volta. Trata-se
de uma prova de sor teio puro
para as nove jorna das e houve
equipas que tiveram a sorte de
defrontar adversários menos

cotados, logo nas primeiras jor-
nadas, altura em que concor-
rentes podem assegurar a per-
manência.

Como exemplo, refira-se que
o SIR 1.º de Maio (Marinha
Gran de), equipa que transitou
em primeiro lugar para a fase
da manutenção, tem um calen -
dá rio bem mais fácil e, teorica -
mente, foi o clube que mais sor -
te teve durante o sorteio dos
jogos para a fase. 

RESULTADOS

1.ª JORNADA

ABC de Nelas-Pombal 32-31

Ac Coimbra-Tondela AC 28-23

Albicastrense-Ac. Viseu 35-34

Batalha AC-SIR 1º Maio 16-29

Ass. 20 km de Almeirim (folgou)

CLASSIFICAÇÃO

J V E D GM-GS P

SIR 1º Maio 1 1 0 0     29-16 27 

ABC de Nelas 1 1 0 0     32-31 24 

Ac. Viseu 1 0 01     34-35 23 

Ac Coimbra 1 1 0 0     28-23 22 

20KM Almeirim 0 - --       -    - 20

Batalha AC 1 0 0 1    16-29 20

Albicastrense 1 1 0 0     35-34 20 

Tondela AC 1 0 0 1     23-28 17 

Pombal 1 0 0 1     31-32 15

PROXIMA JORNADA

2 0KM Almeirim-Batalha AC; SIR 1º

Maio-AD Albicastrense; Ac. Viseu-Ac

Coimbra  e TondelaAC - ABC de Nelas.

Académico e Académica defrontam-se pela 3.ª vez esta época
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Diário do Minho   Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,20 x 4,56 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34903197 07-04-2011
Andebol
Benfica vence FC Porto

O Benfica venceu, ontem, o FC Porto, por 26-24, em encontro 

que encerrou a primeira jornada do Grupo A do campeonato 

de andebol, impedindo assim os “dragões” de se isolarem 

no primeiro lugar. Com esta derrota, o FC Porto continua na 

frente da classificação, mas com os mesmos pontos do ABC 

de Braga.

Página 6



A7

Diário do Minho   Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,35 x 6,26 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34903223 07-04-2011

Torneio de andebol em Vermoim

O 1.º torneio de andebol da Associação Cultural de Vermoim 

(ACV) disputa-se no próximo sábado, a partir das 14h00, no 

Pavilhão Municipal “Terras de Vermoim”, em Vila Nova de 

Famalicão.

O evento contará com a presença das equipas federadas de 

Andebol Maia Stars e Xico Andebol num jogo de demonstração 

após o que se dará inicio à competição inter escolas de 1.º 

ciclo do Agrupamento Bernardino Machado envolvendo cerca 

de centena e meia de crianças distribuídas por duas dezenas 

de equipas de todas as nove escolas do Agrupamento.
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A8

  Tiragem: 43531

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 26,65 x 27,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34902443 07-04-2011
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A9

Jornal da Madeira   Tiragem: 6500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 22,41 x 9,76 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34902455 07-04-2011
7 “ILHA PNEUS” É A NOVA PARCERIA E TREINADOR DO BARCELONA VEM À MADEIRA EM JUNHO

Associação de Andebol tem novo patrocinador
A Associação de Andebol da Ma-

deira (AAM) promoveu, ontem, uma
conferência de Imprensa para apre-
sentar um novo patrocinador. Na al-
tura, o presidente Emanuel Alves co-
meçou por agradecer ao novo
parceiro - a “Ilha Pneus” - por esta co-
laboração. «Isto só é possível porque
o Andebol é credível, bem como a
empresa tem credibilidade e quali-
dade. É nestas alturas de crise que se
demonstra a capacidade intelectual
e organizativaa das associações»,
disse.O líder doAndebolmadeirense

aproveitou a ocasião para fazer uma
referencia às atletas internacionais Isa-
bel Góis e Catarina Oliveira «que le-
vam Portugal à fase final do Europeu»
e anunciou, em 1.ªmão, que o treina-
dor do Barcelona,Xavi Pascual, estará
na Madeira de 13 a 16 de Junho para
ser prelector de umcurso deGrau IV.
Daparte da “Ilha Pneus”, Pedro Paixão
salientou que a ANM «acaba por ser
umamais-valia para a nossa imagem,
uma vez que somos uma empresa re-
cente nomercado regional». 1

Carlos Jorge
Credibilidade entre as duas partes mereceu assinatura de contrato.
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A10

  Tiragem: 109019

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 57

  Cores: Cor

  Área: 10,68 x 24,05 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34894236 07-04-2011
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A11

  Tiragem: 49454

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 5,75 x 16,26 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34894845 07-04-2011

“Encarnados” 
batem FC Porto 
e aproximam-se 
da liderança

David Andrade

a O Benfi ca derrotou ontem na Luz 
o FC Porto por 26-24, na partida que 
encerrou a 1.ª jornada do Grupo A do 
campeonato nacional de andebol, e 
reduziu para apenas um ponto a di-
ferença para ABC e FC Porto, que li-
deram a classifi cação.

Após a qualifi cação para as meias-
fi nais da Taça Challenge, onde vai 
defrontar o Partizan de Belgrado, 
o Benfi ca apresentou-se sem Zaikin 
(lesionado) e Rui Silva (castigado), 
enquanto o FC Porto já contou com 
Tiago Rocha.

O jogo teve domínio “azul e bran-
co” durante grande parte do jogo e os 
portistas chegaram ao intervalo com 
dois golos de vantagem. Na segunda 
parte o Benfi ca aproveitou as exclu-
sões de atletas do FC Porto para se 
aproximar no marcador e, a cerca de 
cinco minutos do fi m, passou mesmo 
para a frente (25-24). Com algumas 
precipitações dos portistas e exce-
lentes defesas de Ricardo Candeias, o 
Benfi ca segurou a vantagem e alcan-
çou uma vitória fundamental.

Andebol
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A12

  Tiragem: 103109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 29

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,53 x 26,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34901485 07-04-2011
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A13

  Tiragem: 103109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 26,48 x 5,02 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34899114 07-04-2011
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A14

Diário de Leiria   Tiragem: 3722

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,57 x 6,90 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34882298 06-04-2011
NO PRÓXIMO DIA 10

� A Associação de Andebol de

Leiria vai levar a afeito uma acti-

vidade denominada de ‘Andebol

na Rua’, para crianças das Esco-

las e Colégios de Leiria, no próxi-

mo dia 10 de Abril, das 10h00 às

13h00 horas, na Praça Rodrigues

Lobo, em Leiria.

Na actividade participam

vários alunos de escolas do con-

celho de Leiria, nomeadamente

‘O Castelinho’, o Colégio Nossa

Senhora de Fátima, o Colégio

Conciliar Imaculada Conceição,

a Escola n.o3 do Arrabalde e o Jar-

dim Escola João de Deus l

Andebol de rua 
em Leiria
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Diário de Leiria   Tiragem: 3722

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,04 x 21,11 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34882305 06-04-2011

Juve Lis acaba dose dupla 
com sabor agridoce
Equipa feminina da Juve Lis defrontou o Colégio João de Barros no sábado e a Juve Mar no domingo
averbando uma derrota e uma vitória, respectivamente

Cid Ramos e José Roque

�   A equipa feminina da Juve Lis
disputou, no passado fim-de-
-semana, dois jogos referentes
aos campeonato nacional da 1.a

divisão de andebol tendo aver-
bado uma derrota contra as
rivais do Colégio João de Barros
e uma vitória contra a Juve Mar.

Dérbie leiriense
O pavilhão Eduardo Gomes, em

Pombal, recebeu o encontro
entre Colégio João de Barros e
Juve Lis, numa partida muito
equilibrada no primeiro tempo.
Mas na etapa complementar, o
conjunto de Paulo Félix foi supe-
rior e justificou a conquista da
vitória, no dérbi leiriense.

A Juve Lis começou melhor o
encontro, mas rapidamente o
Colégio João de Barros anulou a
desvantagem. Até ao final do
primeiro tempo, o equilíbrio
imperou, tal como acontece qua-
se sempre nos confrontos entre
as duas equipas. Ao intervalo, o
Colégio João de Barros vencia
por 8-7, o que demonstrava bem
o equilíbrio que existiu nos pri-
meiros 30 minutos. 

No segundo tempo, a histó-
ria foi diferente, com o Colégio
João de Barros a ser melhor,
face um Juve Lis que nunca
virou a cara a luta. A nível
individual destaque no Colégio
João de Barros para as exibi-
ções de Inês Catarino, Bárbara
Teixeira e Eduarda Pinheiro.
Na formação da Juve Lis, refe-
rência para Tatiana Góis, Inês
Silva e Gizelle Carvalho.

Confronto de ‘Juventudes’
A equipa da Juve Lis recebeu a
equipa do Juve Mar em jogo em
atraso da 6.a jornada com as lei-
rienses a mostrarem-se quase
sempre superiores conseguindo
uma vitória tranquila. No

entanto, o primeiro tempo foi
equilibrado com a equipa que
viajou de Braga a revelar uma
boa organização de jogo ofensi-
vo e algumas jogadoras com boa
qualidade individual.

Durante os primeiros 30

minutos, a nota dominante foi
a ineficácia ofensiva e a falta de
pontaria em ambas as equipas
onde a guarda-redes da Juve
Mar teve um papel preponde-
rante para segurar a sua equi-
pa em jogo.

Ao intervalo a Juve Lis ven-
cia por 11-8 num jogo incarac-
terístico onde a Juve Mar apre-
sentou lacunas na finalização
enquanto a Juve Lis demorava
em arrumar a questão já que
era notório a diferença de valo-
res entre os dois conjuntos.

Para a segunda parte a Juve
Lis entrou com outra atitude
aproveitando diversas jogadas
de contra-ataque para ganhar
uma vantagem confortável que
chegou aos 15-9. Nessa altura,
as leirienses relaxaram e per-
mitiram a reacção das adver-
sárias que chegaram ao 15-14,
aproveitando a má concretiza-
ção e a desconcentração defen-
siva da Juve Lis.

Entretanto a partida entraria
numa toada de parada e res-
posta mas com a Juve Lis a reto-
mar os índices de concentração
iniciais e a conseguir alargar a

vantagem que não mais larga-
ria até ao final do jogo que
registou uma vitória justa das
leirienses por 25-19.

Na equipa forasteira, o des-
taque vai para Sandra Peixoto
e Andreia Escrivaes, enquanto
nas leirienses Diana Pereira e
Inês Silva voltaram a fazer a
diferença numa equipa que se
fez valer essencialmente pelo
colectivo.  l
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ANDEBOL FEMININO - CAMPEONATO NACIONAL DA 1ª DIVISÃO (FASE FINAL) 

DÉRBI Contra o Colégio, Juve Lis não se conseguiu superiorizar

COL. JOÃO BARROS 19

TREINADOR: Paulo Félix.
Bárbara Teixeira e Andreia Francisco; Nathalie
Lopes, Marlene Barata (1), Maria Pereira (4),
Andreia Neves, Karine Lopes (3), Joana Biel, Inês
Catarino (8), Eduarda Pinheiro (1), Bárbara
Homem, Ana Marques (1), Natalina Melo (1) e
Helena Côrro.

JUVE LIS 12    

TREINADOR: André Afra.
Tatiana Góis e Raquel Pinho; Telma Amado (2),
Beatriz Cordeiro (1), Isabel Santos, Gizelle
Carvalho (3), Ana Calhelhas, Ana Martins, Rita
Chaves (1), Joana Vieira, Mariama Sano, Diana
Pereira (2), Andreia Isidro e Inês Silva (3).

PAVILHÃO EDUARDO GOMES, EM
POMBAL
ÁRBITROS: André Andrade e Telmo Neves
AO INTERVALO: 8-7.

JUVE LIS 25

TREINADOR: André Afra.
Tatiana Góis, Raquel Pinho, Telma Amado (2),
Beatriz Cordeiro (1), Isabel Santos, Gizelle
Carvalho, Ana Calhelhas, Ana Martins, Rita
Chaves (3), Joana Vieira, Mariama Sano (3),
Diana Pereira (7), Andreia Isidro (1), Vânia Vieira,
Paula Lagoa e Inês Silva (8)

JUVE MAR 19    

TREINADOR: André Afra.
Tatiana Góis e Raquel Pinho; Telma Amado (2),
Beatriz Cordeiro (1), Isabel Santos, Gizelle
Carvalho (3), Ana Calhelhas, Ana Martins, Rita
Chaves (1), Joana Vieira, Mariama Sano, Diana
Pereira (2), Andreia Isidro e Inês Silva (3).

PAVILHÃO DA JUVE LIS, EM SÃO ROMÃO
(LEIRIA)
ÁRBITROS: Flávio Carvalho  e João
Malhado
AO INTERVALO: 11-8.
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José Roque

� O AC Sismaria atrasou-se na
luta pela subida de divisão ao
perder no reduto do Vitória de
Setúbal por 23-22. A equipa
liderada por Pedro Violante
realizou uma boa partida
encontrando-se por diversas
vezes no comando do marca-
dor mas permitiu a reacção dos
sadinos na segunda parte que,
assim, conquistaram uma
vitória suada.

Jogado numa toada de equi-

líbrio, a partida chegou ao
intervalo com o AC Sismaria
na frente por 11-12, com Luís
Portela a ser um dos maiores
destaques da turma de Leiria
concluindo a partida com seis
golos marcados.

Na segunda parte, o AC Sis-
maria ressentiu-se em termos
ofensivos da ausência de Sérgio
Sigismundo que se lesionou
numa fase prematura da parti-
da, com a equipa de Pedro Vio-
lante a não conseguir contrari-
ar Bruno Sobreira que mostrou

ser o melhor elemento sadino,
com seis golos marcados.

Com este resultado, o AC
Sismaria averbou a segunda
derrota consecutiva e caí para o
quarto lugar na fase final da 2.a

divisão nacional onde se deci-
de os dois clubes que na próxi-
ma época jogam no escalão
maior do andebol português,
somando agora sete pontos. 

No próximo fim-de-semana,
o AC Sismaria tem um desafio
decisivo já que recebe o líder da
classificação, o AC Fafe.

Juve Lis regressa às vitórias
A equipa masculina do Juve
Lis conquistou a primeira vitó-
ria na fase de manutenção da
2.a divisão ao bater o Ginásio
Sul, por 17-16. 

Tal como o resultado final
indica, o jogo foi bastante equi-
librado com o marcador a
registar ao intervalo um empa-
te a nove golos, onde se subli-
nha a supremacia dos sectores
defensivos de ambas as equi-
pas sobre o ataque, explican-
do-se assim o número pouco

expressivo de golos marcados.
Numa segunda parte que

seguiu a mesma toada, a Juve
Lis acabaria por ser feliz com o
destaque a ir para Paulo Freitas
e Fábio Fernandes com cinco e
três golos marcados, respecti-
vamente.

Com este resultado a equipa
liderada por Marco Afra aban-
dona o último lugar, agora ocu-
pado pelo Almada mas encon-
tra-se ainda longe (cinco pon-
tos) de assegurar a manuten-
ção na 2.a divisão. l

Sismaria e Juve com sortes diferentes
ANDEBOL MASCULINO - 2.A DIVISÃO NACIONAL - FASE FINAL
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JUVE conseguiu primeira vitória

Página 16



A17

Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 13703

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 39

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,06 x 4,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34882191 06-04-2011

Página 17



A18

Diário do Minho   Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 7,94 x 7,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34881642 06-04-2011
Andebol: Taça Challenge
Benfica defronta Partizan
nas meias-finais

O Benfica vai voltar a defrontar uma equipa sérvia 
na Taça Challenge em andebol masculino, onde terá 
pela frente o Partizan nas meias-finais da prova, ditou 
o sorteio realizado ontem em Viena

A equipa orientada por José Silva, que no passado 
fim-de-semana afastou o Radnicki, vai ter assim pela 
frente o Partizan Dunav Osiguranje, actuando os 
“encarnados” na sérvia na primeira mão a 23/24 de 
Abril, enquanto a segunda mão está agendada para 30 
de Abril/1 de Março, em Lisboa. O outro embate das 
meias-finais opõe os eslovenos do RK Cimos Koper aos 
romenos do Stiinta Municipal Dedeman Bacau.
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Resultado positivo na luta pela manutenção

{XICO ANDEBOL EMPATA COM BELENENSES
APÓS TER ESTADO A PERDER POR 5}
o resultado conseguido frente a uma equipa com aspirações maiores que as do xico vale sobretudo pela motivação que
confere aos seus jogadores, uma vez que o são bernardo venceu o sporting da horta.

motivação 
tem sido uma
das maiores 
preocupações
do técnico
Nuno Santos
na fase final
da temporada. 
No entanto,

frente ao Belenenses, equipa
que já não tem nada a perder
ou a ganhar, o Xico Andebol
teve força anímica suficiente
para recuperar de uma desvan-
tagem que chegou a ser de
cinco golos e chegar ao empate
final a 27 golos. A luta pela
manutenção continua ao rubro.

Contra um adversário
teoricamente mais forte e tran-
quilo na tabela, o Xico alcançou
um resultado positivo na luta
pela permanência. Se por um
lado o impacto na tabela classi-
ficativa não foi o desejado, uma
vez que o São Bernardo, adver-
sário directo, venceu. Por outro
lado, o facto de ter recuperado
de uma desvantagem de cinco

golos ante um Belenenses que
costuma lutar pelos lugares
cimeiros, pode servir de mote
para um último fôlego de um
grupo onde as razões para 
sorrir não têm sido muitas.

Apesar da diferença
qualitativa entre os dois
planteis, os minutos iniciais do
encontro pautaram-se por um
grande equilíbrio, até que os 10
minutos o Xico passou para a

frente do marcador sem, no
entanto, conseguir cavar uma
diferença definitiva. Assim e
até ao minuto 22, a formação
vimaranense liderou a marcha
do marcador, mas acabaria por

ser o Belenenses a ir para o
intervalo em vantagem por 
14-12.

Talvez motivada pela
vantagem alcançada ao inter-
valo, a equipa azul entrou forte
na etapa complementar. Foi
nesta fase, que o Belenenses
alcançou uma vantagem de
cinco golos (20-15). Conscientes
de que uma derrota poderia 
ser extremamente penalizado-
ra, os pupilos de Nuno Santos
não baixaram os braços e parti-
ram para uma recuperação
exemplar.

Aos 51 minutos, o
marcador mostrava 24 golos
para cada lado, sendo que o
Xico chegou mesmo a estar em
vantagem por 27-26, mas não
conseguiu manter esse resulta-
do até final da partida. O 
próximo jogo irá opor o Xico
Andebol ao São Mamede, numa
partida com carácter prepon-
derante. Quem perder ficará
na última posição, a única que
dá lugar às despromoção. \

A
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A Associação Desportiva Albi-
castrense começou da melhor
forma a sua participação na
fase onde está em jogo a per-
manência na 3ª divisão.

Perante o Académico de
Viseu, uma equipa com quem
tinha perdido os dois jogos da
fase regular, a ADA exibiu-se a
um bom nível e apesar da di-
ferença mínima com que ter-
minou a partida, a vantagem
dos albicastrenses é mais do
que justificada pela regulari-
dade que a equipa demons-
trou ao longo de quase toda a
partida.

No jogo que marcou o re-
gresso de Filipe Pereira e Luís
Robalo, eles que estiveram
afastados da competição du-
rante mais de um mês, o técni-
co José Curto foi obrigado a
encontrar alternativas para
colmatar as ausências de Pe-
dro Mendes, Hélder Lamela e
Maximiano Ribeiro.

ANDEBOL - 3ª DIVISÃO - FASE DE PERMANÊNCIA | ALBICASTRENSE 35 – ACADÉMICO DE VISEU  34

Uma vitória com sabor a desforra
Depois de duas
derrotas sofridas
na fase regular, a
ADA alcançou um
triunfo sempre
especial perante
um velho
conhecido

Três ausências de jogado-
res influentes na manobra da
equipa, mas que acabaram
por não ter repercussões, de-
vido ao comportamento dos
atletas que estiveram dispo-
níveis.

O jogo começou sob o signo
do equilíbrio com as duas equi-
pas a repartirem entre si a mar-
cação dos golos, numa toada
que se manteve durante os pri-
meiros quinze minutos.

Foi a partir deste momento

que a ADA, em virtude de uma
defesa mais agressiva e de rá-
pidas saídas em contra-ata-
que, conseguiu distanciar-se
no marcador, até alcançar
uma vantagem máxima de cin-
co golos (21-16), resultado com
o qual se atingiu o intervalo.

Uma diferença que no fi-
nal dos primeiros trinta minu-
tos traduzia a maior consistên-
cia defensiva e eficácia na fi-
nalização do conjunto de Cas-
telo Branco.

Pedro Sobral

ADA descomprimiu mas ain-
da acordou a tempo
Para a segunda parte e talvez
por ter uma vantagem que con-
siderava confortável, a ADA
reentrou demasiado descontraí-
da e permitiu que a formação
de Viseu começasse a recupe-
rar no marcador até alcançar a
igualdade (24-24) quando es-
tavam decorridos 10 minutos
da etapa complementar.

Uma recuperação que não

passou daí e que a ADA conse-
guiu travar, não mais permitindo
que os visitantes pudessem vol-
tar a discutir o resultado.

Com o passar dos minutos,
os homens da casa reassumi-
ram as rédeas da partida e ape-
sar da vantagem nunca ter sido
superior aos três golos, estive-
ram sempre convictos de que a
vitória não iria fugir.

No que diz respeito aos me-
lhores marcadores, o jogo assi-
nalou o regresso do melhor Luís

Gama (14 golos), ele que voltou
a estar ao  melhor nível, com
golos para todos os gostos e fei-
tios.

No lado dos visitantes, Sér-
gio Moreira (12 golos) tentou
manter acesa a chama da es-
perança viseense, mas não
encontrou eco no resto da
equipa.

Depois deste triunfo, os
azuis e brancos estão agora a
um apequeno passo de garan-
tir a permanência na 3ª divisão.

Na próxima jornada (sába-
do pelas 21 horas) a ADA deslo-
ca-se à Marinha Grande para
defrontar o SIR 1º de Maio.

Albicastrense: José Carlos, João
Poças, Bruno Roberto (5), Luís
Gama (14), Jonatas Valente (4),
Eduardo Xavier, Luís Robalo, Filipe
Pereira (5), Ricardo Nabais, Ricardo
Roberto (2) e João Romão (5)
Treinador: José Curto

Académico Viseu: Rui Sousa, João
Pereira, Daniel Carreira, Nelson
Costa, Nuno Pais (2), Nuno Marques
(3), Miguel Fernandes (1), Agostinho
Santos (3), Sérgio Moreira (12),
Mauro Silva (1), Gabriel Teixeira (3)
e Renato Broa (8)
Treinador: João Marques

Ao intervalo: 21- 16

Árbitros: Joaquim Nicau e Luís
Batista de Portalegre

Ficha
Pavilhão Municipal de Castelo Branco

Albicastrense ............ 35
Aca. Viseu ................. 34

ADA redimiu-se das duas derrotas sofridas na primeira fase do campeonato
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Bambis – II Encontro Regional

100 pequenos
andebolistas na Vacariça

Equipa da Vacariça venceu o II Encontro
Regional de Bambis de Aveiro. O II Encontro
Regional de Bambis de Aveiro, que decorreu no
domingo, dia 27 de Março, no Pavilhão Desportivo
da Vacariça, juntou cem jovens andebolistas durante
três horas. A Vacariça fez-se representar por quatro
equipas (uma masculina, uma feminina e duas equipas
mistas), que provaram que a formação na Vacariça
segue forte e segura.

O torneio foi disputado em dois campos (Grupo
A e Grupo B) para atletas com idades entre os 5 e os
8 anos. Os atletas e as atletas presentes no pavilhão
deliciaram o público presente que lotou por
completo o recinto. Participaram no torneio as
equipas do Alavarium, do São Bernardo e do Arsenal
de Canelas.

No Grupo “A” a equipa masculina da casa venceu
o torneio enquanto que no Grupo “B” foi a equipa
do Arsenal de Canelas a vencedora.
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Minis Masculinos – Campeonato
Regional – Fase de Apuramento

CP Vacariça, 23
Estarreja AC, 20

Em jogo da 5.ª Jornada da Fase de Apuramento,
a equipa de Minis Masculinos da Casa do Povo da
Vacariça recebeu a equipa do Estarreja AC.

O jogo não começou da melhor maneira para a
equipa do concelho da Mealhada, uma vez que
consentiu demasiado espaço ao adversário e assim
entrou a perder na partida, não conseguindo em
tempo de ataque a finalização eficaz que tanto se
pretendia.

Embora o inicio de jogo não tenha sido o mais
brilhante por parte da equipa da Vacariça,
conseguiram ultrapassar esse mau momento e
evidenciar o sistema defensivo muito forte e coeso,
acabando assim a primeira metade do desafia a
ganhar por 12-9.

Na segunda metade, entraram melhor em termos
ofensivos, com ataques mais rápidos e com a
finalização a ser bastante mais eficaz, pensaram
que poderiam alcançar um resultado alargado nos
primeiros minutos da segunda parte e conseguiram,
deixando assim alguma margem de manobra para
trabalhar em situação de jogo, aspectos tácticos
com os jogadores mais jovens e menos experientes.

Neste jogo estiveram presentes e jogaram os
seguintes jogadores: Bruno Lucas (1 golo), Fábio
Santos (3 golos), Leandro Branco, João Marques,
Pedro Lopes (11 golos), Markin Anatolievich (3
golos), João Silva, Rafael Silva (5 golos) e Miguel
Pereira.
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desporto escolar

ESAP vence em andebol e futsal 
No passado dia 24 de Março, 

quinta-feira, a equipa feminina 
de andebol da Escola Secundária 
Adolfo Poetela (ESAP) recebeu e 
venceu a equipa da Escola Secun-
dária de Estarreja por 35–13, con-
seguindo desta forma o apuramento 

para o campeonato regional escolar. 
O grupo de futsal participou 

na fase fi nal EAE (meias-fi nais e 
fi nais), que serviu de apuramento 
para o campeonato regional de fut-
sal (juvenis masculinos), realizado 
pela ESAP no dia 25 de Março. 

Nesta competição participaram 
quatro escolas: Secundária Jai-
me Magalhães Lima (Esgueira), 
Secundária Júlio Dinis (Ovar), 
Colégio Calvão e a ESAP. A es-
cola aguedense, com duas vitórias 
(3-1 nas meias-fi nais, sobre Júlio 
Dinis e 4-1 na fi nal sobre Calvão), 
sagrou-se campeã da EAE Aveiro/
Estarreja e conseguiu, desta forma, 

o apuramento para os campeonatos 
regionais.

Quanto à equipa de andebol 
de juvenis masculinos, disputou, 
no dia 30 de Março, os jogos da 
terceira  concentração desta com-
petição, tendo vencido as equipas 
do Colégio de Albergaria, por 35-8, 
e do Agrupamento de Escolas de 
Albergaria, por 40-20.  
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Infantis femininos da 
CPVV – Para o campeonato 
nacional, as valonguenses 

receberam e perderam (15-
23) com o Maiastars. Foi a 
primeira derrota da CPVV, 
que segue em 2º lugar atrás 
da formação da Maia. Dia 
12, às 19h, a CPVV joga 
na Marinha Grande com o 
SIR 1º de Maio. Entretanto, 
e a contar para o regional, 
as valonguenses recebem o 
Saavedra Guedes no sábado 
(15h) e o Pateira na segunda-
-feira (19h30).
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Iniciados femininos da 
CPVV – Vitória (28-24) na 
recepção à Sanjoanense, 
subindo ao 2º lugar do grupo 
A da 2ª fase do campeonato 
nacional. Alinharam: Ana 
Teixeira e Carla Mendes 
(GR), Bruna Santos (1), 
Sandra Santiago (12), Diana 
Gomes, Ana Cardoso (3), 
Inês Veiga (5), Ana Fonseca, 
Catarina Pinheiro, Rita Fer-
reira (1), Cátia Lima, Raquel 
Mendes, Tatiana Estima (6) 
e Paula Fernandes. Vitória 
justa que dá animo à equipa 
de Valongo, para que na 3ª 
fase consiga a obtenção de 
um dos dois lugares que dão 
acesso à fase fi nal. Domingo, 
às 15 horas, joga em Leça a 
última jornada deste fase.
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Juvenis femininos do 
CD Pateira – Derrota (24-
25) em São Bernardo, para 
o campeonato regional, 
somando quatro derrotas 
noutros tantos jogos para 
esta competição. Sábado, a 
equipa fermentelense recebe 
a CPVV às 17 horas.
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5.Abril.2011

BELENENSES ESTEVE A VENCER pOR LARGA MARGEM

Empate motivador
na luta pela permanência
Xico Andebol recuperou de desvantagem de cinco golos no decorrer da segun-
da parte, diante de um adversário teoricamente superior.

BRUNO FREITAS
O Xico Andebol garantiu um 

empate a 27 golos na recepção 
ao Belenenses, na primeira jorna-
da do Grupo B da Fase Final do 
Campeonato Nacional Andebol 1. 

Um resultado positivo, em teoria, 
diante de um adversário que tinha 
outro tipo de aspirações, mas que 
acabou por ser penalizador para 
a equipa de Nuno Santos, já que 
um dos adversários directos na 
luta pela permanência, o São Ber-
nardo, assegurou uma importante 
vitória diante do Águas Santas.

O encontro foi equilibrado. Aos 
10 minutos, registava-se um em-
pate a quatro golos, mas depois o 
Xico Andebol passou para a frente 
do marcador, chegando aos 6-4. 
O Belenenses recuperou para 6-

6, mas o Xico Andebol disparou 
novamente para a frente do mar-
cador (9-6), que se manteve até 
aos 22 minutos, quando se re-
gistou um empate a 10 golos. O 
Belenenses passou depois para 
a frente do marcador e chegou ao 
intervalo a vencer por dois golos 
de diferença (12-14).

O Belenenses apareceu mais 
forte no segundo tempo. Disparou 
no marcador e chegou a ter uma 
vantagem de cinco golos (15-20). 
O Xico Andebol não se deu por 
vencido e encetou uma reacção 

que o levou ao empate, aos 51 mi-
nutos, a 24 golos. A quatro minu-
tos do final, o Xico Andebol passou 
para a frente do marcador (27-26), 
mas deixou-se empatar cerca de 
meio minuto depois. Nos derradei-
ros três minutos, a igualdade per-
maneceu, apesar das tentativas 
de ambas as equipas, que esbar-
raram no melhor desempenho dos 
guarda-redes, que inviabilizaram 
todas as tentativas.

Na próxima jornada, o Xico An-
debol tem um encontro muito im-
portante para as suas aspirações. 
Os vimaranenses visitam a Aca-
démica de São Mamede, correndo 
o risco de serem despromovidos 
para o último lugar do Grupo B, 
o único que leva à despromoção, 
no caso de sofrerem uma derrota. 
por isso, torna-se imperioso para o 
Xico Andebol impor-se na casa de 
um adversário directo na luta pela 
manutenção. O empate com o Be-
lenenses serve de motivação.

XICO ANDEBOL BELENENSES
Ivo Silva
João Silva (1)
José Sampaio (3)
T. Magalhães (10)
pedro Correia (2)
César Gonçalves (3)
Daniel Costa (2)
Diogo Oliveira
pedro Barbosa
Marino Machado
Tiago Silva (3)
Sérgio Ribeiro (3)
João Baptista
Ricardo Castro
NUNO SANTOS

José Lopes
Ruben pacheco (6)

João Antunes (1)
Tiago Fonseca (6)

Gonçalo Santos
F. Bacalhau (8)

Elledy Semedo (3)
Hugo Canela

Rui Barreto
Tiago Miranda

Filipe pinho (2)
pedro Matias

Edgar Landim (1)
António Ribeiro

LUÍS MONTEIRO

ÁRBITROS: Mário Coutinho e Ramiro Silva

pavilhão do D.F.H.

Encontro muito 
importante em 
Infesta

ABC - Sporting 20-25
Benfica - FC Porto (06/04)
Mad. SAD - ABC 22-22

Sporting - FC porto
ABC - Madeira SAD
A. Santas - Benfica

ANDEBOL - 1ª DIVISÃO - GRUpO A
   J V E D  Gm-Gs  Dif. P
1 ABC 1 0 0 1 20:25 -5 31
2 FC porto 0 0 0 0 0-0 0 30
3 Madeira SAD 1 0 1 0 22-22 0 29
4 Sporting 1 1 0 0 25-20 5 28
5 Benfica 0 0 0 0 0-0 0 27
6 A. Santas 1 0 1 0 22-22 0 25
1ª JORNADA 

2ª JORNADA 

ANDEBOL - 1ª DIVISÃO - GRUpO B
   J V E D  Gm-Gs  Dif. P
1 Belenenses 1 0 1 0 27-27 0 25
2 Sp. Horta 1 0 0 1 29-30 -1 24
3 S. Bernardo 1 1 0 0 30-29 1 17
4 Xico Andebol 1 0 1 0 27-27 0 17
5 Ac. S. Mamede 1 0 0 0 0-0 0 16
6 Maria Balaio  (desistiu)
1ª JORNADA 

S. Bernardo - Sp. Horta 30-29
Xico - Belenenses 27-27
Folgou Ac. S. Mamede 

S. Mamede - Xico
Belenenses - S. Bernardo
Folga o Sp. Horta

2ª JORNADA 
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3ª DIVISÃO

Fermentões
sofreu derrota

Começou no passado sábado a 
Fase de Apuramento do Campeo-
nato Nacional Andebol 3, onde o 
Fermentões tem por missão lutar 
pela manutenção nesta divisão. 
Os vimaranenses não começa-
ram da melhor forma, pois per-
deram no reduto do ACD Monte, 
por 35-32. Nada preocupante nem 
surpreendente esta derrota, pois 
o ACD Monte,  a exemplo do Fer-
mentões, foi uma das equipas que 
protagonizou uma primeira fase de 
bom nível para a divisão em ques-
tão, pelo que deixa depreender 
que não será fácil de surpreender 
em casa. Apesar do grau elevado 
de dificuldade e das carências do 
Fermentões, que no momento ac-
tual tem vários atletas lesionados, 
coube à equipa de Marco Guima-
rães liderar o marcador durante 
a maior fatia de tempo do jogo, 
caindo apenas na ponta final, 
onde a desvantagem de jogar com 
apenas cinco atletas precipitou a 
derrota.

Apesar do resultado negativo, 
o Fermentões continua a liderar 
a classificação e não se antevê 
grande dificuldade em assegurar 
a manutenção no Campeonato 
Nacional Andebol 3.

ANDEBOL - 3ª DIVISÃO - F. ApURAM.
   J V E D  Gm-Gs  Dif. P
1 Fermentões 1 1 0 1 32-35 -3 21
2 A. Canelas 1 0 1 0 26-26 0 21
3 ACD Monte 1 1 0 0 35-32 3 21
4 FC Gaia 1 1 0 0 25-22 3 20
5 Feirense 1 0 0 1 22-25 -3 18
6 Afifense 1 0 0 1 26-28 -2 17
7 CA Leça 1 1 0 0 28-26 2 17
8 Madalenense 1 0 1 0 26-26 0 16
1ª JORNADA 

Feirense - FC Gaia 22-25
ACD Monte - Fermentões 35-32
CA Leça - Afifense 28-26 

FC Gaia - Fermentões
Feirense - CA Leça
Madalenen. - ACD Monte

2ª JORNADA 

A. Canelas - Madalenen. 26-26 

Afifense - A. Canelas
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COM DESMOTIVAÇÃO

Nuno Santos 
preocupado

Na véspera do início da Fase 
Final do Campeonato Nacional 
Andebol 1, Nuno Santos revelou, 
em declarações à Rádio Santiago, 
que a indefinição directiva que o 
Xico Andebol vive actualmente 
“reflecte-se no desempenho da 
equipa sénior”.

O treinador já se viu obrigado a 
reduzir a carga semanal de treinos 
e depara-se agora com a desmoti-
vação dos jogadores. A Comissão 
Administrativa liderada por paula 
Ferrão deu indicações aos atle-
tas para encontrarem clube para 
a próxima época. por enquanto, 
Nuno Santos não está “preocupa-
do” com o seu futuro... que poderá 
nem passar pelo Xico Andebol.
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GALA ‘O MINHOTO’

Seis ‘vimaranenses’
premiados em P. Coura

Realizou-se na passada semana, em Paredes de Coura, a Gala da 
edição deste ano do Troféu ‘O Minhoto’, uma iniciativa que conta com 
o DESPORTIVO na sua comissão de avaliação e votação.

Foram seis os clubes, dirigentes e atletas vimaranenses premiados 
pelo seu percurso em 2010. Nélson Brízida, do Vitória, venceu na ca-
tegoria de Voleibol; Joaquim Sampaio (Ciclismo) foi agraciado com o 
troféu consagração; ao G.D.R. Os Amigos de Urgeses foi atribuído o 
prémio de Clube Ligação Desporto Cultura; o actual presidente da Fe-
deração Portuguesa de Andebol, o vimaranense Henrique Torrinha, foi 
eleito dirigente desportivo do ano; Rui Silva, do andebol do Sporting, 
venceu na categoria de revelação e o grande prémio Júri Colectivo foi 
entregue ao  Xico Andebol.

Os restantes premiados foram: Andebol: Humberto Gomes (Bra-
ga - A.B.C.); Artes Marciais: Michel Fernandes (Braga - Taekwondo 
- Sp. Braga); Atletismo: Hélio Gomes (Viana do Castelo - Sporting); 
Basquetebol: José Miguel Almeida (Braga - C. Basquetebol Penafiel); 
Canoagem: Diogo Lacerda (Ponte de Lima - C. Náutico Ponte Lima); 
Ciclismo: Bruno Borges (Amares - Ciclismo Estrada - Boavista C.C.); 
Desporto Adaptado: Inês Fernandes (Valença - Atletismo - A.D.C.R. 
Lovelhe); Desportos Motorizados: João Ruivo (V. N. Famalicão - Au-
tomobilismo); Futebol Amador: Carole Costa (Braga - S.G. Essen - 
Schoenebeck); Futebol Profissional: Bruno Gama (Vila Verde - Rio 
Ave); Futsal: “Toni” (Vizela - F.J. Antunes); Hóquei em Patins: “Ginho” 
(Barcelos - Óquei Clube Barcelos); Natação: Luís Vaz (V. N. de Fa-
malicão - G.D.N. Famalicão); Modalidades Diversas: Davide Machado 
(Póvoa Lanhoso - Orientação - C.O.M.); Remo: João Costa (Viana do 
Castelo - S.C. Porto); Árbitro: Cosme Machado (V.N. Famalicão - Fu-
tebol); Associação de Clubes: Associação de Remo de Viana do Cas-
telo; Clube Desporto Escolar: Escola Secundária Monserrate (Viana 
do Castelo); Clube Desporto Jovem: Merelinense Futebol Clube (Bra-
ga); Evento Desportivo: Torneio Cidade Viana (Viana Castelo - Hóquei 
Patins - Juv. Viana); Treinador: José Faria (Esposende - Canoagem 
- G.C.D.R. Gemeses); Grande Prémio Júri Individual: Jéssica Augusto 
(Braga - Atletismo - Individual).
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