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A1 VI Jogos de Quelfes reuniram um total de 1500 participantes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-04-2015

Meio: Algarve Primeiro Online

URL:: http://www.algarveprimeiro.com/d/vi-jogos-de-quelfes-reuniram-um-total-de-1500-participantes/8283-3

 
22-04-2015
 
 Depois de 9 dias de intensa atividade desportiva e cultural, chegou ao fim a VI Edição dos Jogos de
Quelfes, a melhor de sempre segundo os seus organizadores.
 
 Durante este período, os alunos dos concelhos de Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel e Tavira,
acompanhados ainda por participantes de Albufeira e Silves, tiveram oportunidade de competir em
desportos tão diversos como o andebol, o atletismo, o basquetebol, a natação, a esgrima, o lenço
grego, o futebol, o boccia ou o ciclismo, naquela que foi também a primeira edição inclusiva, aberta à
participação de crianças portadoras de deficiência.
 
 No total, foram cerca de 1500 participantes que puderam experimentar um modelo de prática
desportiva assente na vivência daquilo que são os valores do Olimpismo e a abordagem educativa
através do desporto, proposta por esta filosofia de vida.
 
 Os Jogos de Quelfes despediram-se por este ano com uma cerimónia de encerramento, levada a cabo
pela autarquia de São Brás de Alportel, no pavilhão municipal Dr. José de Sousa Pires, no último dia
19 de Abril.
 
 Vincada ficou ainda a convicção dos concelhos e instituições reunidas na Comissão Geral
Organizadora dos Jogos de Quelfes, que conta já com a participação de Vila Real de Santo António e
Ayamonte, de levar esta iniciativa a todo o Algarve e à vizinha Andaluzia.
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CNU’S
| Redacção | 

A Associação Académica da
Universidade do Minho, anfitriã
das Fases Finais Concentradas
dos Campeonatos Nacionais
Universitários, assegurou ontem
a presença nas finais de andebol
e de futsal masculinos. Também
a Universidade do Porto (U. Por-
to) agarrou a oportunidade de
vencer mais um campeonato,
desta vez no andebol feminino.

Sem descurar as restantes mo-
dalidades disputadas, que ainda
jogavam a fase de grupos, as
atenções estiveram viradas para
as modalidades de andebol e de
futsal f/m que iam apurar as
equipas que hoje competem pelo
título de campeão nacional uni-
versitário de cada modalidade.

No andebol feminino, o IPLei-
ria, actual campeão, chegou à
meia-final, onde enfrentou a
AAUAv. No entanto, não conse-
guiu garantir lugar na luta pela
renovação do título, deixando-a
entregue ao vencedor da final
entre a U. Porto, que derrotou a
AEISMAI, e a formação avei-
rense. O pavilhão de Lamaçães
vai ser o palco da final de ande-
bol feminino onde, pelas 16.30
horas, Porto e Aveiro vão dispu-

tar o título universitário.
Na competição masculina, a

equipa do Minho, detentora dos
títulos de campeã nacional e
mundial universitárias, conti-
nuou no seu caminho da vitória
ao derrotar a AAUAV por 34-23.
Esta vai defrontar a AEFMH no
jogo para o 3.º e 4.º lugares, que,
por sua vez, foi vencida pelo
IPLeiria. A grande final disputa-
-se hoje no pavilhão Flávio Sá
Leite pelas 16 horas. O apura-
mento do 3.º e 4.º classificados
decorre mais cedo, pelas 14 ho-
ras no mesmo local.

Em Guimarães, disputavam-se
os últimos jogos da fase de gru-
pos do futsal e preparavam-se
para entrar nas fases eliminató-
rias. A primeira grande surpresa
foi o não apuramento da actual
campeã nacional universitária
no feminino, a AA Coimbra, pa-
ra as meias-finais, assim como a
vice-campeã AAU Évora, que
foi derrotada pela Associação de
Estudantes da Faculdade de
Desporto da UP (AEFADEUP),
por 4-5. Já o IPSantarém, res-
ponsável pela derrota da AAC
(0-2), promete continuar a dar
cartas naquela que é a sua pri-
meira participação no futsal uni-
versitário feminino. Após empa-
tar a uma bola com a UTAD, no

jogo que apurou quem vai de-
frontar a final com a AE do IS-
CTE-IUL (vencedora do jogo
frente à AEFADEUP), acabou
por ganhar nos penáltis.

Em masculinos, a AAUM não
derrotou a AEISCAC por 6-0 e
também se apurou para a final a
actual campeã nacional, AA
Coimbra, ao vencer o IP Viseu
por 4-0. As finais de futsal femi-
nino e masculino decorrem hoje,
o masculino de manhã, a partir
das 10 horas, no Pavilhão do
Inatel, e o feminino de tarde, a
partir das 14.30 horas, no Pavi-
lhão Multiusos, em Guimarães.

O futebol 11 teve mais uma
jornada da fase de grupos e saí-
ram apuradas para os quartos-
-de-final as equipas da AAUM,
UBI, Coimbra e FADEUP. 

Também o Voleibol masculino
apurou a AE da Faculdade de
Economia do Port, a AAC, a Fa-
culdade de Engenharia da UP
(AEFEUP), a AAUM, o IP Por-
to, a AAUAv, a AEIST e a AE-
FADEUP para os ‘quartos’.

Teve ainda início ontem o hó-
quei masculino, onde as equipas
da AEIST, a AAUAv e a U.Porto
já tiveram a oportunidade de se
destacar e ganhar vantagem para
os próximos jogos, que se dispu-
tam durante o dia de hoje.

Futsal e andebol da UM
asseguram lugar na final
BRACARENSES garantiram a presença na final na qual procuram, durante
o dia de hoje, chegar ao tão desejado título nacional universitário.

DR

Equipa feminina de voleibol da Universidade do Minho garantiu a presença nos quartos-de-final dos CNU’s

DR

Andebol masculino da AAUM vai disputar a final frente ao IP Leiria
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Gala do Desporto 
Diário as Beiras’2015

111 Começa hoje a votação on-
line para a Gala do Desporto DIÁRIO 
AS BEIRAS’2015. Concluído o período 
de receção de propostas dos leitores 
para os nomeados, está encontrada 
a lista final de três nomes para cada 
uma das 13 categorias a partir de ago-
ra sujeitas ao sufrágio dos nossos 
leitores.

A partir de hoje, basta aceder estar 
atento ao nosso facebook e depois ir 
à página na internet criada especial-
mente para o  efeito (premiosdespor-
to.asbeiras.pt) preencher o formulá-

rio, submetendo-o de seguida. Fica 
assim registada a sua escolha.

A votação realiza-se até ao próximo 
dia 20 de maio e os vencedores, já 
sabe, serão conhecidos cinco dias 
mais tarde, em gala própria a realizar 
para o efeito.

Até lá, pode votar nas seguintes ca-
tegorias: Equipa, Clube, Treinador Sé-
nior, Treinador de Formação, Atleta 
Sénior (masculino e feminino), Atleta 
Formação (masculino e feminino), 
Carreira, Organização, Dirigente, Re-
velação e Desporto Adaptado.

Votação para a Gala do 
Desporto DIÁRIO AS BEIRAS
começa hoje

Prémio 
equipa

Prémio 
CLUBE

RC lousã                                                                                       
Campanha imaculada no “Nacio-
nal” da 1.ª Divisão. Sem qualquer 
derrota até ao momento, a equi-
pa vai disputar o jogo decisivo de 
acesso à Divisão de Honra, princi-
pal escalão do râguebi português.

Cadima
1.º lugar na Série C do Campeo-
nato Nacional de Promoção Fe-
minino. Em 20 jogos, a formação 
cantanhedense sofreu apenas 
uma derrota e marcou 122 golos, 
contra apenas cinco sofridos.

PoweRlifting aaC
Aos recentes nove títulos de 
campeões nacionais, juntam-se 
os troféus de campeão e vice-
campeão do mundo obtidos em 
Miami (EUA), onde a Académica 
conseguiu ainda um 3.º lugar.

Prémio  
Treinador 
Sénior

Prémio 
Treinador 
Formação

�João PiRes 
Assumiu o cargo de treinador-prin-
cipal do Nogueirense com a época 
já em andamento, terminando a 1.ª 
fase do Campeonato Nacional de 
Seniores/Série E na 2.ª posição, 
garantindo lugar na fase de subida.

�RiCaRdo antunes
Treinador das equipas de natação 
da Sociedade Columbófila Canta-
nhedense, é o responsável por vá-
rios títulos por equipas e individuais, 
principalmente nas disciplinas de 
longa distância.

�ginásio figueiRense
Centenário e eclético clube da 
Figueira da Foz tem assumido 
lugar de relevo em várias modali-
dades, com a conquista de títulos 
nacionais individuais e coletivos 
ao longo da temporada.

�João luís Pinto 
Depois de ter treinado Agrária e 
Académica, passou a seleciona-
dor nacional sénior de râguebi 
esta época, assumindo a respon-
sabilidade de conseguir resultados. 
.numa seleção em restruturação

�alCides loPes
Técnico da equipa principal do S. 
João desde o início da época, mas 
também coordenador da forma-
ção, e treinador dos juvenis e ini-
ciados, com vários títulos e taças 
nas provas da AFC.

seCção de Judo aaC
Há muito que o judo soma títulos 
ao vasto palmarés da Associação 
Académica de Coimbra. Dos mais 
novos aos veteranos, é imensa a 
lista de troféus individuais e co-
letivos.

�João neto 
Com uma curta carreira como trei-
nador, é responsável pelas princi-
pais seleções nacionais seniores. 
Contribuiu para o aumento de me-
dalhas, devolvendo Portugal ao 
topo mundial da modalidade.

�Rui CaRvoeiRa
Atual selecionador nacional sub-18 
de râguebi, alcançou recentemente 
o 6.º lugar no Europeu de Elite. Ao 
mesmo tempo, acumula funções 
de treinador da seleção nacional 
de sevens masculina.

os águias
Está próxima a conquista do título 
da 1.ª Divisão de futebol da AFC. 
Com uma derrota e cinco empates, 
leva 20 vitórias, num percurso que 
pode culminar com a promoção ao 
principal campeonato distrital.

regulamento

Gala do Desporto 
Diário as Beiras’2015

Atribuído à equipa que apresente resultados 
desportivos assinaláveis ao nível competitivo, 
um comportamento ético e desportivo presti-
giante e um desempenho geral merecedor e 
distintivo, no âmbito da sua atividade desportiva

A atribuir ao clube que apresente uma evolução 
e desempenho de relevo, com significativo 
impacto no seu crescimento estrutural e 
organizativo

Para o treinador do nível de formação que 
tenha desenvolvido, com empenho, mérito e 
dedicação, na época em avaliação, um trabalho 
de notório relevo ao serviço de uma qualquer 
modalidade desportiva

Para o treinador do escalão sénior que tenha 
desenvolvido, com empenho, mérito e dedicação, 
na época em avaliação, um trabalho de notório 
relevo ao serviço de uma qualquer modalidade 
desportiva





Consulte amanhã o regulamento na íntegra na página premiosdesporto.asbeiras.pt
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Gala do Desporto 
Diário as Beiras’2015

�jorge fernandes 
Judoca do Judo Clube de Coimbra, 
vice-campeão na Taça do Mundo 
de Madrid. Venceu o torneio Kiyoshi 
Kobayashi e o Nacional Masters. Vai 
estar no Europeu e é uma das es-
peranças para os Jogos Olímpicos. 

�joão gomes 
Jovem guardião dos juniores da 
Académica/OAF, conviveu com a 
equipa principal grande parte da 
época e conseguiu a sua primeira 
internacionalização ao serviço da 
seleção nacional sub-19.

�fernando niza 
Experiente treinador de futebol, 
leva já uma longa carreira, com vá-
rias subidas de divisão. Com passa-
gens por muitos clubes da região, 
tem construído um percurso que 
lhe garante o respeito entre pares.

�sérgio fonseca
Presidente do Clube Condeixa 
desde 2014, promove provas como 
a Maratona BTT ou a recém-criada 
Meia-Maratona de Condeixa, não 
esquecendo as preocupações com 
os mais desfavorecidos.

�Telmo Pinão 
U m  a c i d e n t e  “ ro u bo u - lh e ” 
uma perna, mas não a vontade 
de vencer. Soma vários títulos 
nacionais e recentemente, foi 
Campeão nacional C2 - 500m 
Contrarrelógio (pista). 

�fábio monTeiro silva
Numa época recheada de suces-
so, alcançou o 3.º lugar Campe-
onato Nacional de Culturismo 
IFBB, o 4.º lugar no Portugal Clas-
sic e o 5º posto na Taça Carlos 
Rebolo 2014.

�Taça mundo de ginásTica 
aeróbica de canTanhede

Cantanhede voltou a receber a elite 
desta disciplina, em simultâneo 
com o 5.º Open Internacional de 
Cantanhede, com participação de  
mais de 250 ginastas, de 12 países.

�caTarina amado 
Futebolista do Poiares, conseguiu, 
no primeiro ano de competição ofi-
cial, internacionalizações nas sele-
ções sub-17 e sub-19. Na equipa 
sénior, foi a melhor marcadora da 
equipa e das melhores nacionais.

�ana loPes (TiTa) 
Internacional portuguesa sub-19 
e sénior, a futebolista do Cadima 
assume-se como uma das “estre-
las” da sua equipa e uma das me-
lhores marcadoras do Campeonato 
Nacional de Promoção feminina.

�joão real 
A cumprir a sua quarta época na 
Académica/Organismo Autóno-
mo de Futebol, é um dos capi-
tães e a principal voz de comando 
dentro de campo, aliando com-
petência à experiência.

�gabriel loPes 
Campeão nacional de juniores nos 
200m estilos e 100m costas, o 
atleta do Louzan Natação conse-
guiu mínimos para os Mundiais de 
Juniores, confirmando-se como 
um dos melhores da sua geração.

�fernando reis 
Desportista desde sempre, desco-
briu, aos 48 anos, o culturismo. Aos 
73,sagrou-se campeão de cultura 
física e recordista nacional, sendo 
o mais velho e antigo praticante da 
modalidade em toda a Europa.

�jaime carvalho silva 
Presidente do Olivais FC, tem tido 
na formação a sua maior aposta 
colocando o Olivais entre os me-
lhores clubes nacionais. Este ano, 
foi eleito dirigente do ano da Liga 
Feminina.

� rovisco Pais
Equipa de Andebol em Cadeira de 
Rodas do Centro de Medicina de 
Reabilitação da Região Centro - 
Rovisco Pais disputa campeonato 
nacional, com importantes contri-
butos no processo de reabilitação.

�sara alves 
É uma das jovens promessas 
da natação da ASS Columbófila 
Cantanhedense. No seu currículo 
contam-se já vários títulos na-
cionais e constantes chamadas 
à seleção.

�Trail de conímbriga 
À 6.ª edição, a prova de Trail que se 
realiza em Condeixa contou com 
mais de 3.000 pessoas, distribuí-
das pelas distâncias de 25, 65 e 111 
quilómetros, sendo a maior e uma 
das mais duras provas em Portugal.

�florbela machado 
Nadadora da Sociedade Columbó-
fila Cantanhedense é presença ha-
bitual nos pódios das competições 
de longa distância e águas abertas, 
contando com várias chamadas à 
seleção nacional.

�beaTriz gomes 
Voltou à canoagem após pausa 
para exercer a maternidade e não 
perdeu o ritmo da alta competição. 
Integra o programa olímpico e fazer 
tudo para marcar presença no Rio 
de Janeiro, em 2016.

�mário alexandre Pereira 
O nadador do Clube Náutico Aca-
démico de Coimbra é já uma certe-
za da natação nacional. A prová-lo 
estão os muitos títulos (individuais 
e coletivos) e presenças nos traba-
lhos da seleção portuguesa.

�joel Pedro monTeiro 
Às rédeas de Atlant B, o cavaleiro 
conimbricense conquistou, em 
2014, a medalha de bronze na 
Taça de Portugal de Juniores.

�lúcio conceição 
Com uma carreira recheada de 
títulos a nível nacional, tem sido 
uma das garantias nacionais 
nos Campeonatos do Mundo de 
Judo Masters. Em 2014 foi vice-
campeão mundial na categoria 
de -60kg.

�josé redondo
Nome incontornável no râgue-
bi distrital e nacional. Principal 
dinamizador da modalidade na 
Lousã, tem optado por uma ges-
tão cuidada e ponderada, cons-
truindo equipas de qualidade e 
de reputação. 

�olhar 21 baskeT 
Driblar a exclusão é o lema da as-
sociação Olhar 21, que promove 
a prática do basquetebol a deze-
nas de crianças com trissomia 21, 
integrando-os com os meninos 
da sua idade.

�hugo seco 
A cumprir a primeira época no fu-
tebol profissional, começou mais 
tarde que os seus companheiros, 
mas rapidamente conseguiu es-
tatuto de primeira linha na equipa 
principal da Académica/OAF.

�Trrc 
Quase oito centenas de pilotos 
em competição, fazem do Troféu 
Rally Regional Centro a maior pro-
va amadora de ralis a realizar em 
Portugal. A Sicó Eco Race Club leva 
um dos desportos reis em Portugal 
a vários concelhos do distrito.

�joana diogo 
Judoca do Judo Clube de Coimbra, é 
4.ª classificada no ranking mundial 
de juniores em -48 kg. Campeã do 
seu escalão e de masters, conse-
guiu o “bronze” no Europeu sub-21 
e o 7.º lugar no Mundial sub-21.

�elena rosca
Uma das melhores ginastas ae-
róbicas nacionais, com presen-
ça em várias finais de Taças do 
Mundo. Presença assídua entre 
os melhores numa modalidade 
onde isso é pouco habitual.

Prémio  
Atleta Sénior 
Masculino

Prémio 
Atleta Sénior 
Feminino

Prémio Atleta 
Formação 
Masculino

Prémio Atleta 
Formação 
Feminino

Prémio 
Carreira

Prémio 
Organização

Prémio 
Dirigente

Prémio 
Revelação

Prémio
Desporto 
Adaptado

Para a atleta sénior feminina que, com empenho, 
mérito e dedicação e na época em avaliação, se 
tenha evidenciado no plano da prática e compe-
tição desportiva

A atribuir à atleta de formação feminina que, 
com empenho, mérito e dedicação e na época 
em avaliação, se tenha evidenciado no plano da 
prática e competição desportiva

Atribuído à organização que apresente uma 
evolução e desempenho de relevo, com signifi-
cativo impacto no seu crescimento estrutural e 
organizativo.

Para o atleta que, na época em avaliação, tenha 
desenvolvido um trabalho de notório relevo, 
distinguindo-se no desempenho desportivo, 
técnico e funcional, constituindo uma esperança 
e referência desportiva.

Distingue o atleta sénior masculino que, com 
empenho, mérito e dedicação e na época em 
avaliação, se tenha evidenciado no plano da 
prática e competição desportiva

A entregar ao atleta de formação masculino que, 
com empenho, mérito e dedicação e na época em 
avaliação, se tenha evidenciado no plano da prática 
e competição desportiva

Será atribuído a quem, pelo seu percurso, notorie-
dade e relevo regional, se tenha evidenciado no 
plano da prática e competição desportiva.

Para o dirigente que pela sua capacidade de 
trabalho, empenho, mérito e dedicação ao serviço 
da direção e gestão da sua organização. tenha um 
trabalho de notório relevo e um exemplo de bom 
desempenho a nível do dirigismo desportivo.

Destinado ao atleta ou instituição que, com 
empenho, mérito e dedicação e na época em avali   
ação, se tenha evidenciado no plano da prática de 
desporto adaptado
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A escolha dos vencedores pertence aos nossos leitores que, a partir de hoje, podem votar online nas suas preferências através da 
morada prémiosdesporto.asbeiras.pt   >Págs 18 e 19

Conheça os 39 nomeados para os  
Prémios Desporto Diário As Beiras 2015Gala do Desporto 

Diário as Beiras’2015
25 de Maio
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Arsenal de Canelas 
quer título distrital
Ambição A equipa segue imparável no distrital da categoria.
Falhado o apuramento para o nacional, o objectivo passa por
conquistar o título

Por uma diferença de apenas
dois golos, as meninas do Arse -
nal de Canelas falharam o prin-
cipal objectivo da época, que se-
ria o apuramento para o Cam -
peonato Nacional, lugar alcan-
çado pela Associação Acadé-
mica de Espinho.

Passado o período da tristeza,

a turma orientada por Hélder
Oliveira depressa estabeleceu
uma nova meta, também ela
arrojada: conquistar o título de
campeã distrital de Aveiro.

“Desde o início da época que
sempre assumimos a candida-
tura de garantirmos a presença
na fase nacional. É pena que
por apenas dois golos não ti-
véssemos conseguido tal
proeza, mas agora já redefini-

mos objectivos e neste mo-
mento queremos ser cam-
peões distritais”, referiu o trei-
nador em dia de apresentação
dos novos patrocinadores da
equipa de juvenis feminina do
Arsenal de Canelas.

Antes da recepção ao Ílhavo
Andebol Clube, que terminou
com a vitória da formação ca-
nelense, por 35-24, os represen-
tantes das empresas “Garagem

Progresso”, “Pastelaria Bolívar”,
“Padaria/Pastelaria Cristal” e
“Supermercados Couto” junta-
ram-se ao jovem colectivo para
receberem uma saudação da
assistência e, depois, durante o
“derby”, degustarem um lanche
oferecido pela Direcção presi-
dida por Guilherme Domin-
gues. “É apenas um gesto sim-
bólico, mas também de reco-
nhecimento pela ajuda que es-
tas pessoas nos têm dado”, sin-
tetizou o dirigente.

Neste acto, e em representa-
ção da autarquia de Estarreja,
esteve o vereador João Alegria,
transmitindo, em nome do pre-
sidente Diamantino Sabina,
uma palavra de elogio, apreço
e colaboração para projectos
futuros que o Arsenal de Cane-
las venha a abraçar.

Para já, a equipa feminina
soma e segue no campeonato
distrital tendo em vista a con-
quista do ceptro maior, aquele
que dará brilhantismo a uma
temporada que segue em bom
ritmo. |

Plantel
Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Posição

Joana Simões  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Guarda-redes

Inês Ribeiro  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ponta Esquerda

Francisca Moutela  . . . . . . . . .Ponta Esquerda

Bárbara Silva . . . . . . . . . . . . . . . . .Ponta esquerda

Leonor Vicente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pivot

Maria Castillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pivot

Mariana Ferreira  . . . . . . . . . .Lateral esquerda

Andreia Silva  . . . . . . . . . . . . . . .Lateral esquerda

Ana Claro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Central

Dulce Resende . . . . . . . . . . . . . . . . .Lateral direita

Treinador

Hélder Oliveira

Dirigentes

Anabela Oliveira e Fernando Macedo

Equipa do Arsenal de Canelas com o vereador e patrocinadores 

D.R.

Andebol
Juvenis Femininos
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Futsal da AAC disputa hoje a final
UNIVERSITÁRIOA equipa de
futsal masculino da Académica
disputa, hoje às 12h00, a final
do Campeonato Nacional Uni-
versitário diante da Universi-
dade do Minho. Ontem, os es-
tudantes - campeões em título
- venceram a UBI (7-3), nos
quartos-de-final, e o Politéc-
nico de Viseu (4-0), nas “meias”. 

O ISCAC, por sua vez, brilhou
nos “quartos” diante da FEUP

(2-1), cedendo perante o anfi-
trião minhoto (6-0) nas semi-
finais. Os “engenheiros” conim-
bricenses vão, às 10h00, de-
frontar o IP Viseu na disputa
dos 3.º e 4.º lugares.

Pior sorte para a equipa fe-
minina da AAC que perdeu, por
2-0, com o IP Santarém e caiu
nos quartos-de-final de uma
competição em que defendia
o título da última época.

Sucesso no futebol
A campanha da equipa de fu-

tebol nos CNUs 2015 também
está a ser bastante positiva. On-
tem, a AAC bateu a Universi-
dade Nova (3-1) e hoje disputa
as meias-finais da prova.

O andebol masculino foi eli-
minado nos “quartos” (15-17
com IP Leiria). Realce para o
basquetebol feminino que co-
meçou com dupla vitória. |
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UMINHO
As equipas de futsal e ande-
bol masculino da Universi-
dade do Minho garantiram 
presença na fi nal.
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Andebol
Didáxis vice-campeã regional
A equipa de  juvenis da Didáxis marcou presença  na 
final regional do Desporto Escolar, que se disputou em 
São João da Madeira e garantiu a respetiva presença na 
fase nacional da competição. A Didáxis venceu os dois 
jogos disputados com o Colégio de Gaia e com a Es-
cola Secundária Daniel Sampaio (Baltar) e conseguiu, 
desta forma, mais uma vez, os seus objetivos.

O jogo com o Colégio de Gaia foi muito disputado 
tendo a Didáxis vencido por 30-25. No segundo jogo 
as adversárias não mostraram capacidade para discutir 
o resultado e foram derrotadas por números esclare-
cedores das diferenças entre as duas equipas. O resul-
tado final foi favorável às atletas da Didáxis por 47-9.

No ano passado, a Didáxis foi vice-campeã nacional 
do Desporto Escolar em andebol feminino e este ano, 
volta à final four com o objetivo de conseguir vencer. 

D
R
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A 
Associação Aca-
démica da Univer-
sidade do Minho, 
anfitriã das fases 

finais concentradas dos 
Campeonatos Nacionais 
Universitários, assegurou 
ontem a presença nas fi-
nais de andebol e de fut-
sal masculinos. Também 
a Universidade do Porto 
agarrou a oportunidade 
de vencer mais um cam-
peonato, desta vez no an-
debol feminino.

As atenções estiveram 
viradas para o andebol 
e futsal (masculino e fe-
minino) que iam apurar 
as equipas que hoje vão 
competir pelo título de 
campeão nacional de ca-
da modalidade.

No andebol feminino, 
o IPLeiria, campeão na-
cional, chegou à meia- 
-final, onde enfrentou a 
AAUAv, mas  não conse-
guiu garantir lugar na pro-
va pela renovação do títu-
lo, deixando-a entregue 
ao vencedor da final en-
tre a UPorto, que derro-
tou a AEISMAI, e a forma-
ção aveirense. O pavilhão 
de Lamaçães vai ser o pal-
co da final de andebol fe-
minino onde, pelas 16h30, 

Campeonatos Nacionais Universitários

Universidade do Minho
nas finais de futsal e andebol

Universidade 
do Minho 
finalista 

nas provas 
de futsal 
e andebol 

defrontaram-se a Univer-
sidade do Porto e a Uni-
versidade de Aveiro.

Na competição mas-
culina, a equipa do Mi-
nho, detentora dos títu-
los de campeã nacional 
e mundial universitárias, 
derrotou a AAUAv por 34-
-23. Esta vai defrontar a 
AEFMH no jogo para o 
3.º lugar, que, por sua vez, 
foi vencida pelo IPLeiria. 
A final disputa-se hoje, no 
pavilhão Flávio Sá Lei-
te, pelas 16h00. O apura-
mento do 3.º classificado 
decorre mais cedo, pelas 
14h00, no mesmo local.

Futsal em Guimarães
Em Guimarães, disputa-
ram-se os últimos jogos 
da fase de grupos do fut-
sal. A primeira surpresa 
foi o não apuramento da 
atual campeã nacional no 
feminino, a AACoimbra, 
para as meias-finais, as-
sim como a vice-campeã 
AAUE, que foi derrotada 
pela AEFADEUP, por 5-4. 
Já o IPSantarém, respon-
sável pela derrota da AAC 
(0-2), após empatar a uma 
bola com a AAUTAD, no 
jogo que apurou quem vai 
defrontar a final com a AE 

do ISCTE-IUL (vencedo-
ra do jogo frente à AEFA-
DEUP), acabou por ga-
nhar o jogo nas grandes 
penalidades.

No futsal masculino, a 
AAUM não deixou a AEIS-
CAC passar à final, ven-
cendo por 6-0. Também 
se apurou para a final a 
atual campeã nacional, 
AAC, ao vencer o IPV por 
4-0. As finais de futsal fe-
minino e masculinos de-
correm hoje; em mascu-
linos a partir das 10h00, 
no Pavilhão do Inatel, e 
em femininos a partir das 
14h30, no Multiusos.

Futebol 11
O futebol 11 teve mais 
uma jornada da fase de 
grupos e saíram apuradas 
para os quartos de final as 
equipas da AAUM, da AA 
da Universidade da Bei-
ra Interior, da AAC e da 
AEFADEUP. 

Também o volei-
bol masculino apurou 
aAEFEP, AAC, AEFEUP, 
AAUM, IPP, AAUAv, 
AEIST e a AEFADEUP 
para os quartos de final. 

No feminino, joga-se 
hoje a fase eliminatória 
com a UCP-CRP, a AE da 

Faculdade de Ciências e 
Tecnologia, a AAUM, a 
AEIST, a AEFADEUP, a 
Universidade de Lisboa, a 
AEFEP e a AAUAv. A tarde 
está reservada para os jo-
gos dos quartos de final.

Hóquei
e basquetebol
Ontem teve ainda início 
o hóquei masculino, on-
de as equipas da AEIST, a 
AAUAv e a U.Porto já ti-
veram a oportunidade de 
ganhar vantagem para os 
jogos de hoje.

No basquetebol mas-
culino continuam a de-
correr os jogos da fase 
de grupos. No grupo A, 
a Faculdade de Econo-
mia do Porto venceu a 
Académica de Coimbra 
por 48-45, após prolon-
gamento. Já no jogo que 
colocou frente a frente o 
Instituto Superior Técnico 
e a Universidade do Mi-
nho, a academia minho-
ta ganhou por 10 pontos 
(59-49).

As partidas disputadas 
do grupo B foram equili-
bradas mas as equipas que 
somaram mais pontos fo-
ram as da Universidade de 
Évora e AEISCAL.

No grupo C, o Institu-
to Universitário de Lis-
boa venceu a Faculdade 
de Ciências e Tecnologias 
da Universidade de Lisboa 
por 43-54. A Faculdade de 
Desporto da Universidade 
do Porto venceu a Univer-
sidade da Beira Interior.

Para o basquetebol fe-
minino este foi o primei-
ro dia de competição. A 
AAC ganhou os dois jogos 
frente à AAUM (55-44) e à 
U.Lisboa (61-33). A AEFEP 
perdeu com a AAUM (47-
54) mas venceu o segun-
do por um ponto frente 
à AA da ULisboa (66-65).

No grupo B, a AEISC-
TE – IUL perdeu com a 
AEFEUP por 28-60 e a 
AAUAv conseguiu uma 
vitória frente à AAUBI.

Voleibol feminino da UMinho em ação
D
R
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DESPORTO ESCOLAR
| Redacção | 

As jovens atletas juvenis de an-
debol da Didáxis sagraram-se
campeãs regionais do desporto
escolar, depois da brilhante pres-
tação na final regional, que se
disputou em São João da Madei-
ra. A Didáxis venceu os dois jo-
gos disputados com o Colégio
de Gaia e com a Escola Secun-
dária Daniel Sampaio (Baltar) e
conseguiu, desta forma, mais
uma vez, o apuramento para a
fase final nacional. 

O jogo com o Colégio de Gaia
foi muito disputado, tendo a Di-
dáxis vencido por 30-25. No se-
gundo jogo, as adversárias não
mostraram capacidade para dis-
cutir a partida e foram derrota-
das por números esclarecedores:
47-9.

Recorde-se que, no ano passa-
do, a Didáxis foi vice-campeã
nacional do desporto escolar em
andebol feminino e, este ano,
volta à final-four com o objecti-
vo de conseguir vencer. 

No desporto federado, as in-
fantis receberam a Juventude do
Mar e venceram, por 22-21, num
jogo disputado até ao último se-

gundo. Devido às características
da prova, onde participam atle-
tas juvenis e iniciadas, a Didá-
xis disputou o jogo contra uma
equipa juvenil tendo-se apresen-
tado, unicamente, com atletas
iniciadas. De realçar os seis go-
los apontados pela atleta An-
dreia Gonçalves. Actualmente, a
Didáxis conta por vitórias todos

os jogos disputados.
Quanto às infantis, desloca-

ram-se ao recinto da Juventude
do Mar e, após uma primeira
parte muito equilibrada, perde-
ram por 36-25. A atleta da Didá-
xis, Rita Passos, apresentou-se
em bom nível apontando oito
golos. A AA Didáxis ocupa o 2.º
lugar da tabela classificativa, lo-

go a seguir à Juventude do Mar.
Já as seniores, também se des-

locaram ao recinto da Juventu-
de do Mar para defrontar uma
equipa que milita na I Divisão
Nacional. A jogar na II Divisão
e com uma equipa composta
maioritariamente por atletas ju-
venis e juniores, a Didáxis aca-
bou derrotada.

DR

Jovens atletas juvenis de andebol da Didáxis sagraram-se campeãs regionais do desporto escolar 

Didaxis sagra-se campeã regional
JOVENS ATLETAS JUVENIS DE ANDEBOL da Didáxis sagraram-se campeãs regionais do desporto es-
colar. Garantido apuramento para a fase final nacional. No ano passado, foram vice-campeãs nacionais.
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CNU’S
| Redacção | 

O andebol masculino terminou
a fase de grupos, apurando a
AAUAv, AEIST, IPLeiria, NO-
VA e AAUM, actual campeã na-
cional e mundial universitária da
modalidade, que vão continuar
hoje a prova para decidir quem
são as quatro equipas que irão à
final. Das que seguem para a
próxima fase, apenas a equipa da
casa conseguiu vencer os três
desafios da fase de grupos, en-
quanto os restantes se ficaram
pelas duas vitórias. A AAUM,
que já trazia vantagem do dia
anterior, venceu a AEFADEUP
por 24-31, mantendo o seu regis-
to limpo de derrotas.

No andebol feminino, o IPLei-
ria mostrou querer voltar a segu-
rar a taça de campeão nacional
universitário ao vencer a AAUE
por 20-12 e a AEISMAI por 21-
14. Também a U.Porto, actual
vice-campeã, não deu hipótese
aos seus adversários e segue em
vantagem para o segundo dia da
fase de grupos.

As equipas de Futsal feminino
também terminaram a fase de
grupos e já são conhecidos os
nomes que seguem para a próxi-
ma etapa. AEISCTE-IUL e
AAUTAD foram primeiras dos
seus grupos pelo infalível de-
sempenho das duas equipas: três
jogos, três vitórias. Destaque
também para o IPSantarém que,
na sua primeira participação,
realizou uma boa performance,
perdendo apenas um jogo e ven-
cendo os restantes, frente à

AAUM e hoje à AEFMUP (6-1).
A disputa masculina volta a dar
destaque à equipa anfitriã que
foi novamente a única a passar a
fase de grupos sem derrotas e
com grandes resultados: 8-2
AEFCUP e 4-1 AEIST (no pri-
meiro dia de competição) e 5-0
com a AAUBI. Para além do Mi-
nho, apurou-se também a AAU-
BI, a AEISCAC, que regressou
ao campeonato universitário
após uns anos de afastamento, o
IPV, a AEFEUP e a AAC.

A equipa masculina da U.Porto
não quis abdicar do título e a fe-
minina não se deixou impedir de
conquistar pela primeira vez o
campeonato nacional universitá-
rio de Rugby 7. Juntas fizeram
da Universidade do Porto cam-
peã nacional universitária da

modalidade e ganharam lugar
nos Campeonatos Europeus
Universitários, em Godollo, na
Hungria.

No campeonato masculino, já
se jogavam as meias-finais, en-
tre a U.Porto e a AAC e a UCP-
CRP e a AAUE. A actual cam-
peã venceu por 19-5 e a Católica
do Porto deixou para trás a
AAUE ao vencer por 29-7. A fi-
nal e o jogo para definir o 3º e 4º
lugares foram renhidos, poucos
foram os pontos que separaram
as equipas envolvidas em ambas
as partidas. Mas a U.Porto foi
mais forte e, com um resultado
de 26-21, conseguiu reerguer a
taça.

No Rugby 7 feminino, a U.
Porto chegou ao topo apenas
com vitórias e, na final, tiveram

de enfrentar a equipa que, até à
época transacta tinha ganho to-
dos os campeonatos nacionais
universitários da modalidade.
Mas as meninas do Norte não se
deixaram intimidar e, por 12-7,
fecharam o campeonato e ergue-
ram o ouro ao peito.

O último lugar foi disputado
pelo IPP e pela anfitriã AAUM,
mas novamente o Porto mostrou
ser mais forte, não dando qual-
quer hipótese aos minhotos e
vencendo o jogo por 38-0.

No Futebol 11, depois de um
primeiro dia marcado pelo fraco
número de golos, hoje nenhum
jogo acabou a zeros. Apuradas
encontram-se as equipas da
AAUBI, que terminou em 3.º lu-
gar na época anterior, da AEFA-
DEUP, da AAUTAD e da AAC,

vice-campeã. 
A actual campeã e anfitriã des-

tes CNU’s não conta com ne-
nhuma derrota e está no topo da
tabela do grupo e segue para a
próxima fase, juntamente com a
AEIST.

Por fim, o Basquetebol mascu-
lino, que ainda tem alguns jogos
a decorrer, teve o seu início hoje,
e já é possível destacar a dupla
vitória das equipas da AAUM e
da AEIST. 

As provas de Voleibol masculi-
no mostram de novo que a equi-
pa da casa pretende chegar às fi-
nais, assim como a AEFADEUP
e a AAUAv. Esta última também
soma e segue no feminino, cujos
últimos dois jogos ainda estão a
ser jogados, juntamente com o
IPP e a AEFEUP.

Andebol masculino da AAUM
apurado para a segunda fase
CAMPEONATOS NACIONAIS UNIVERSITÁRIOS estão a decorrer em Braga e Guimarães, com destaque
para alguns festejos. A equipa de andebol masculina da AAUMinho defende o título nacional.

DR

Equipa masculina da U.Porto conquistou o campeonato nacional universitário de Rugby 7
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CNU´S
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apurado para 
a segunda 
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O Pavilhão Flávio Sá Leite vai
acolher, dia 16 ou 17 de Maio, a
primeira mão da final da Taça

Challenge. O ABC/UMinho vai
defrontar Ordorhei ou Benfica? 

Os ‘encarnados’ protestaram o
segundo jogo que perderam na
Luz por 25-27, no domingo, ale-
gando um erro do delegado da

EHF — Federação Europeia de
Andebol, o austríaco Gerhard
Reisinger. Este responsável terá
agido em desconformidade na
exclusão de Paulo Moreno, que
terá confundido com Semedo, o

que deixou a equipa lusa a jogar
apenas com cinco. Em face deste
processo, que as autoridades do
andebol europeu terão que deci-
dir rapidamente, como é que o

ABC/UMinho vai organizar-se
para disputar a final? Uma via-
gem a Lisboa para defrontar o
Benfica, ou à Roménia para me-
dir forças com o Ordorhei? 

Final da Taça Challenge:
primeira mão em Braga 
ABC/UMINHO JOGA EM CASA primeiro jogo da final da Taça Challenge.
Segundo finalista pendente de protesto do Benfica do jogo  com Ordorhei. 

DR

Na Noruega, Luís Teles e Guilherme Freitas seguem o jogo Stord-ABC/UMinho
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Condições logísticas e retorno económico variam con-
soante o opositor seja Odorhei ou Benfica. A ambição
desportiva de ganhar a Challenge mantém-se, seja qual
for o adversário da final, dizem-nos os dirigentes do
ABC/UMinho, Guilherme Freitas e Luís Teles.

Contactado ontem, sendo já conhecido o sorteio com
primeira mão no Pavilhão Flávio Sá Leite, Guilherme
Freitas salienta que para conquistar o troféu, seria uma
vantagem ter a última decisão em Braga, “com o nosso
público a ajudar”. 

Mas lembra que já nesta edição da Challenge, mesmo
com decisões nos recintos adversários, o clube bracaren-
se levou a melhor. Sobre diferenças entre deslocações,
consoante o recurso interposto pelo Benfica, assume que
“ir a Lisboa não é a mesma coisa que ir à Roménia”,
considerando a viagem ao país de Leste “longa e difícil,
que pode representar mais um desgaste que a direcção
do Académico procurará minimizar”.

Interpelado sobre a parte económica, lembra que o
ABC/UMinho é um clube “com orçamento limitado”,
que procura proporcionar “aos parceiros e patrocinado-
res o melhor retorno”. Desse ponto de vista, Guilherme
Freitas considera que o confronto com os ‘encarnados’
seria mais favorável, mas destaca vantagens para o ande-
bol nacional no seu todo, pela realização de uma final
entre dois clubes lusos. 

Pelo mesmo diapasão havia afinado Luís Teles. Logo
no desembarque no regresso da Noruega, onde o clube
bracarense conquistou a presença na final, o Correio do
Minho ouviu o ex-presidente do clube. 

“Essa questão não se deveria colocar, assim, em termos
de vantagens para o ABC. Acho é que para o andebol
português seria mais vantajoso que fosse uma final
ABC-Benfica. Isso permitiria na próxima época mais
uma equipa portuguesa na Taça Challenge, permitiria
uma final inédita entre duas equipas portuguesas e per-
mitiria ter um vencedor português. Esses são três impor-
tantes registos a fazer”, considerou.

“Se o Benfica puder vir a repetir o jogo e ser finalista,
tanto melhor, por estas razões que evoquei. Se não pu-
der, naturalmente nós vamos à final da mesma maneira
com o Ordorhei, ou com outro qualquer, ou com o Ben-
fica. Vamos para ganhar e é esse o nosso único objecti-
vo”, acrescentou.

Luís Teles e Guilherme Freitas comentam

Benfica ou Odorhei: 
a taça e a logística
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Final da Taça Challenge

ABC joga primeiro em casa

O 
ABC recebe os ro-
menos do Odorhei 
na primeira mão da 
final da Taça Chal-

lenge de andebol, a 16 ou 
17 de maio, jogando-se a 
segunda mão uma semana 
depois em solo romeno.

O sorteio realizado on-
tem em Viena definiu que 
o primeiro jogo vai ocor-
rer em Braga e o segundo 
em Odorheiu Secuiesc.

De acordo com a EHF, 
a presença da formação 
romena nas finais ainda 

está dependente da deci-
são dos seus órgãos disci-
plinares, devido ao pro-

testo feito pelo Benfica, 
que foi eliminado pelo 
Odorhei, após ter perdi-

do os dois jogos da meia-
-final. Os "encarnados" 
contestam uma decisão 
do delegado da mesa, que 
não só confundiu o excluí-
do Elledy Semedo com 
Paulo Moreno, como con-
siderou que o Benfica es-
tava com sete elementos 
em campo numa altura 
em que deveriam estar 
com apenas seis, excluin-
do posteriormente Pau-
lo Moreno e deixando as 
"águias" reduzidas a qua-
tro elementos de campo.

ABC festejou passagem à final, em Stord, na Noruega 

D
M
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ABC
O primeiro jogo da fi nal 
da Taça Challenge joga-se 
no Pavilhão Flávio Sá Leite, 
a 16 ou 17 de maio
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A
equipa masculina 
da UPorto não quis 
abdicar do título e 
a feminina não se 

deixou impedir de con-
quistar pela primeira vez 
o campeonato nacional 
universitário de "rugby 7s". 
Juntas fizeram da Univer-
sidade do Porto campeã 
nacional universitária da 
modalidade e ganharam 
lugar nos Europeus Uni-
versitários, em Godollo, 
na Hungria.

Campeonatos Nacionais Universitários

UPorto campeã em duas frentes

UPorto 
conquistou 

lugar 
nos 

Europeus 
Univer-
sitários.

No campeonato mas-
culino, já se jogavam 
as meias-finais, entre a 
UPorto e a AAC e a UCP-
-CRP e a AAUE. A atual 
campeã venceu por 19-5 
e a Católica do Porto dei-
xou para trás a AAUE ao 
vencer por 29-7. A final e 
o jogo para definir o 3º e 
4º lugares foram renhidos, 
mas a UPorto foi mais for-
te e, com um resultado de 
26-21, conseguiu reerguer 
a taça. A AAC, que termi-

nou a época passada em 
3.º lugar, desceu uma po-
sição, cedendo esse lugar 
à AAUE (20-21).

No rugby 7s feminino, 
a UPorto enfrentou na 
final a equipa que, até à 
época transata, tinha gan-
ho todos os campeona-
tos da modalidade. Mas 
as meninas do Norte não 
se deixaram intimidar e, 
por 12-7, fecharam o cam-
peonato e elevaram o ou-
ro ao peito. O último lu-

gar foi disputado pelo IPP 
e pela anfitriã AAUM, mas 
novamente o Porto ven-
ceu por 38-0.

Nas restantes modali-
dades, o andebol masculi-
no terminou a fase de gru-
pos, apurando a AAUAv, 
AEIST, IPLeiria, NOVA e 
AAUM, atual campeã na-
cional e mundial universi-
tária da modalidade.

A AAUM, que já trazia 
vantagem do dia anterior, 
venceu a AEFADEUP por 
24-31, mantendo o seu re-
gisto limpo de derrotas.

No andebol feminino 
o IPLeiria venceu a AAUE 
por 20-12 e a AEISMAI por 
21-14. Também a UPorto 
segue em vantagem para 
o segundo dia da fase de 
grupos. A AAUM não ven-
ceu nenhum dos dois jo-
gos, assim como a AAUE.

No futsal feminino 
também já são conheci-
dos os nomes que seguem 
para a próxima etapa. 
AEISCTE-IUL e AAUTAD 
foram primeiras dos seus 
grupos. A estas juntam-se 
também a AEFADEUP, a 
AAUE e a AAC, atual de-
tentora do título de cam-
peã nacional universitária.

A disputa masculi-

na volta a dar destaque à 
equipa anfitriã que foi no-
vamente a única a passar 
a fase de grupos sem der-
rotas: 8-2 AEFCUP e 4-1 
AEIST (no primeiro dia de 
competição) e 5-0 com a 
AAUBI. Para além do Mi-
nho, apurou-se também a 
AAUBI, a AEISCAC.

No futebol 11, estão 
apuradas as equipas da 

AAUBI, AEFADEUP, AAU-
TAD e AAC.  

O basquetebol mascu-
lino  teve o seu início on-
tem, e já é possível des-
tacar a dupla vitória das 
equipas da AAUM e da 
AEIST. As provas de vo-
leibol masculino mostram 
de novo que a equipa da 
casa pretende chegar às 
finais.  

Equipa masculina do UPorto

D
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VI Jogos de Quelfes contaram com 1500 participantes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-04-2015

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL:: http://www.diario-online.com/noticia.php?refnoticia=152595

 
Depois de nove dias de intensa atividade desportiva e cultural, chegaram ao fim os VI Jogos de
Quelfes, a melhor edição de sempre segundo os seus organizadores, integrada no calendário de Loulé,
Cidade Europeia do Desporto 2015, juntando cerca de 1500 participantes.
 
 Durante este período, os alunos dos concelhos de Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel e Tavira,
acompanhados ainda por participantes de Albufeira e Silves, tiveram oportunidade de competir em
vários desportos, como andebol, atletismo, basquetebol, natação, esgrima, lenço grego, futebol,
boccia ou ciclismo, naquela que foi também a primeira edição inclusiva, aberta à participação de
crianças portadoras de deficiência.
 
 No total, foram cerca de 1500 participantes que puderam experimentar um modelo de prática
desportiva assente na vivência daquilo que são os valores do olimpismo e a abordagem educativa
através do desporto, proposta por esta filosofia de vida.
 
 Os Jogos de Quelfes despediram-se por este ano com uma bonita cerimónia de encerramento, levada
a cabo pela autarquia de São Brás de Alportel, no pavilhão municipal Dr. José de Sousa Pires, no
último domingo.
 
 A comissão organizadora dos Jogos de Quelfes, que conta já com a participação de Vila Real de Santo
António e Ayamonte, pretende levar esta iniciativa a todo o Algarve e à vizinha Andaluzia, atuando
segundo um modelo de desenvolvimento desportivo único e muito próprio.
 
 "A aposta na promoção do olimpismo constitui um investimento sólido e credível na educação dos
mais jovens e no desenvolvimento holístico do próprio ser humano", conclui a organização.
 
 .diariOnline RS
 
 17:41 quarta-feira, 22 abril 2015
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FUTEBOL
• Liga dos Campeões, 2.º mão dos quartos
de final: Mónaco-Juventus (SportTV2) e Real
Madrid-At.Madrid (SportTV1), ambos às
19:45. • Treino do Marítimo, às 10:00 na Ca-
macha. • Treino Nacional, às 15:30 na Chou-
pana (porta fechada). • Treinos Marítimo B,
às 10:00 em Santo António e às 16:00 em
Machico. • Treino União da Madeira, às
16:00 no Vale Paraíso.
ANDEBOL
• I Divisão masculina (5.º/8.º lugares), jogo

da 2.ª mão: Madeira SAD-Sporting da Horta,
às 19:00, no pavilhão do Funchal.
DIVERSOS
• A Câmara Municipal de Machico procede
à assinatura dos protocolos de apoio ao des-
porto (2014) aos clubes e associações con-
celhias, às 16:30, no Salão Nobre dos Paços
do Concelho.
PADEL
• Último dia de inscrições para o 3.º Torneio
"El Bom Bom Sports Bar", sexta-feira e sá-
bado, no Complexo de Água de Pena.A

G
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O último fim de semana de compe-
tição dos campeonatos regionais de
andebol de formação ofereceu jogos
onde a nota dominante foi o equilíbrio
e a incerteza no resultado. Um nível
competitivo fulcral para o desenvolvi-
mento, crescimento e maturidade dos
jovens atletas.
A jornada iniciou-se na quarta-feira

com dois encontros que poderiam
apurar os campeões regionais de ju-
venis masculinos e femininos. No pa-
vilhão da Bartolomeu, os rapazes do
clube da casa venceram folgadamente
o AM Madeira SAD e tornaram-se os
mais recentes campeões regionais sem
qualquer derrota ainda esta época.
Já no pavilhão do Funchal, encontra-

vam-se Sports Madeira e Bartolomeu
Perestrelo em femininos. Perante um
pavilhão completamente cheio, as
atletas mantiveram o jogo sempre
muito equilibrado e com alternâncias
no comando do marcador. Já muito
perto do final, e com posse de bola, as
estudantes estavam à beira de festejar
o título mas o Madeira não baixou os
braços e a três segundos do apito final
conseguiu fazer o golo do empate e

adiar tudo para a última jornada.
No jogo que decidia o 2.º lugar de

juvenis, o Académico do Funchal ven-
ceu o AM Madeira SAD em mais um
jogo de nervos, mas não conseguiu ul-
trapassar o seu adversário direto na
classificação devido à diferença entre
golos marcados e sofridos.
Nos infantis, mantém-se tudo na

mesma. Em masculinos, o campeão
Bartolomeu Perestrelo venceu clara-
mente o Académico e o Infante bateu
o Marítimo. Nos femininos, o Sports
Madeira continua na frente seguido
pela B. Perestrelo. Estas duas equipas
decidirão o título na última jornada
quando se voltarem a encontrar.
Em iniciados estão finalmente en-

contradas as equipas que vão disputar
as finais do “play-off”. Nos femininos,
os favoritos confirmaram o estatuto e
marcam assim encontro numa final

que promete ser equilibrada e emo-
cionante entre o Sports Madeira A e o
Bartolomeu Perestrelo.
Emocionante foi a meia-final de ini-

ciados masculinos que opôs o B. Pe-
restrelo ao Académico. A jogar em
casa, a Bartolomeu trazia uma vanta-
gem de três golos da 1.ª mão e era a fa-
vorita. Quem não se deixou abater foi
o Académico que mostrando maior
concentração e uma defesa muito
coesa, mantiveram o controlo do jogo
e venceram por quatro golos, garan-
tindo assim a final. O outro finalista foi
encontrado na “meia” entre o Madeira
SAD e o Marítimo onde, após uma vi-
tória folgada na 1.ª mão, a SAD voltou
a vencer, perante uma boa réplica do
Marítimo. 
No fim de semana, o Pavilhão do

Funchal será palco dos jogos das finais
de iniciados masculinos e femininos.

Já há campeão nos juvenis

D
R

Equipa masculina da Bartolomeu Perestrelo sagrou-se campeã regional de juvenis.

OS CAMPEONATOS REGIONAIS DE AN-
DEBOL ESTÃO NA FASE DECISIVA E
ATRIBUIÇÃO DE TÍTULOS. NOS JUVE-
NIS MASCULINOS A EQUIPA BARTOLO-
MEU PERESTRELO VENCEU O
MADEIRA SAD E SAGROU-SE CAMPEÃ
REGIONAL SEM DERROTAS. NO PRÓ-
XIMO FIM DE SEMANA DECIDEM-SE
OS TÍTULOS EM INICIADOS, EM AMBOS
OS SEXOS, COM AS FINAIS A TER
LUGAR NO PAVILHÃO DO FUNCHAL.
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O Madeira SAD recebe esta tarde, no
Pavilhão do Funchal, o Sporting da
Horta, em partida que terá início pelas
19 horas. Este jogo insere-se no apura-
mento do 5.º ao 8.º, são jogos que ob-
jetivamente não valem nada em con-
creto, a não ser definir o ordenamento
classificativo final. O Madeira SAD per-
deu por 33-27 (19-13) no primeiro con-
fronto, e agora para eliminar o Horta
precisa de vencer por seis ou mais golos.
A realidade é que neste momento a in-
tenção dos madeirenses é rodar mais o
plantel de forma a explorar outras op-
ções e estratégias, tendo já em vista a
próxima temporada. Como durante a
época competiram os mesmos atletas, o
desgaste foi acentuado, com resultados
concretos na excelente 1.ª fase protago-
nizada, mas agora o mais relevante é di-
vidir o esforço e otimizar outros ele-
mentos mais jovens. 
Refira-se que o Sp. Horta tem a “co-

bertura” do governo açoriano, apresen-

tando um orçamento de cerca de meio
milhão de euros que lhe permite, por
exemplo ter no seu plantel quatro es-
trangeiros e cinco continentais e, por
consequência, mais opções de rotativi-
dade. Recorde-se que na 1.ª fase, no Fun-
chal, a equipa de Paulo Fidalgo venceu
por 24-17 e é esse resultado que preten-
dem agora ver repetido, mesmo tendo
de fora Daan Garcia, em fase de recupe-
ração.
Sérgio Rola considera que «indepen-

dentemente de termos ganho os dois jo-
gos na fase regular do campeonato,
tendo mesmo ficado à frente do Spor-
ting da Horta na classificação, temos a
consciência que este modelo a dois jo-
gos para decidir que vem vai disputar a
eliminatória do 5.º e 6.º, torna-se bas-
tante injusto face ao que a nossa equipa
demonstrou ao longo da época». Lembra
que «a 1.ª mão não correu bem à nossa
equipa mas acreditamos que em casa
com a ajuda dos nossos adeptos, pode-

mos recuperar a eliminatória. Acima de
tudo queremos vencer a terceira vez o
Sp. Horta este ano desportivo, e depois
se for possível vamos procurar as seis go-
los de diferença. Sabendo que temos de
estar na máxima força».
O jogador do Madeira SAD diz que «o

Sporting da Horta é uma equipa expe-
riente, forte fisicamente e que nos vai co-
locar dificuldades», lembrando que
«nesta época fizeram um forte investi-
mento financeiro e fortaleceram imenso
o seu grupo de trabalho. Tem dois cuba-
nos, que fazem a diferença, e várias solu-
ções na primeira linha». Assim, «vai ser
um jogo difícil, uma vez que o nosso
grupo é mais curto nas opções e como a
época vai longa o desgaste físico ainda é
mais notório. A nossa defesa e guarda-re-
des vai estar mais preparada para os pro-
blemas colocados pelo Sp Horta». Pese
esta leitura, conclui que «temos treinado
bem e tenho a convicção que iremos
vencer».

Madeira SAD com ambição de vencer o Sporting da Horta
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campeonato nacional da 2.ª diVisão de seniores masculinos

sanjoanense encerra 1.ª fase com vitória
SANJOANeNSe/MáRiO Rui, 34

ACADéMiCO fC, 25

Jogo no Pavilhão das Travessas.
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro Silva.
Sanjoanense: Ricardo Gaspar, António 
Brandão, Hélder Fonseca, Fábio Fernandes, 
Fábio Cardoso, Hugo Terra, Ricardo Pinho, 
Emanuel Silva, Pedro Amorim, Daniel 
Valente, Bruno Pinho, Eduardo Pereira, 
Ricardo Pinho, Rúben Silva.
Treinador: Nuno Baptista.
Académico FC: Filipe Lopes, Luís Isidoro, 
Carlos Monterroso, Jorge Vigário, Pedro 
Silva, Ricardo Duarte, João Silva, Leonardo 
Magalhães, António Monteiro, Cristobal 
Portillo, Pedro Martins, Pedro Martins, 
Vasco Silva, Diogo Vigário.
Treinador: José Silva.
Ao intervalo: 14-12.

A jogar em casa, a Sanjoa-
nense impôs uma pesada derrota 
à equipa do Académico do Porto 
naquele que foi o último jogo 
da primeira fase da Zona Norte 
do Campeonato Nacional da 2.ª 
Divisão.

Numa partida entre duas 
equipas que ocupam posições 
bem distintas na tabela clas-
sificativa, os alvinegros foram 
donos e senhores do encontro, 
apesar de nos minutos iniciais 
os visitantes terem conseguido 
manter algum equilíbrio no resul-
tado. A equipa de Nuno Baptista 
acabaria por tomar conta do jogo 
ainda na primeira parte, mas 
ao intervalo o marcador ainda 
não refletia a superioridade dos 
locais, que contavam apenas com 

dois golos de vantagem (14-12).
A segunda parte foi bem 

diferente e os alvinegros começa-
ram cedo a “construir” o resulta-
do que viria a terminar com uma 
goleada. Com um jogo rápido e 
remates eficazes, a Sanjoanense 
foi-se distanciando no marcador, 
perante uma equipa que não teve 
argumentos para contrariar a 
superioridade alvinegra.

Com esta vitória a Sanjo-
anense termina a primeira fase 
do Nacional da 2.ª Divisão na 
sétima posição da tabela classi-
ficativa com 55 pontos, ficando a 
apenas um do sexto classificado, 
o FC Gaia.

JORNADA 26

Ac Fafe 34-21 São Bernardo
Cdc Santana 19-28 Boavista Fc

Avanca 29-25 Sao Mamede
Sanjoanense 34-25 Academico Fc

Gaia 27-26 Fc Porto ‘B’
Fermentões 36-28 Cs Maritimo
S. P. Oleiros 25-30 Arsenal Club

 P    J     V   E   D  GM-GS
1 Avanca 73 26 23 1 2 776 558
2 Fafe 68 26 21 0 5 752 574
3 Arsenal 65 26 19 1 6 768 660
4 S. Mamede 59 26 16 1 9 726 662
5 S. Bernardo 59 26 15 3 8 729 675
6 Fc Gaia 56 26 14 2 10 724 648
7 Sanjoanense 55 26 12 5 9 705 681
8 M. Madeira 53 26 12 3 11 700 694
9 Fc Porto ‘B’ 46 26 10 0 16 711 753
10 Fermentões 46 26 10 0 16 652 745
11Boavista Fc 45 26 9 1 16 670 713
12 SP Oleiros 40 26 6 2 18 629 780
13 Academico 37 26 5 1 20 582 729
14 Santana 26 26 0 0 26 532 784
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ndebolA
Iniciados Femininos - Campeonato Nac. | 2.ª Fase
São Pedro do Sul, 17  - Sanjoanense, 39

Mais uma vitória num jogo em que a 
nossa equipa, mais uma vez, demonstrou a 
sua superioridade, não deixando, como tem 
feito sempre, respirar o adversário, fazendo 
o seu jogo, tendo trabalhado situações de 
jogo, pensando no que ainda falta nesta 2.ª 
fase e preparando o futuro. Resta mais uma 
vez agradecer o apoio dos pais e familiares, 

que mais uma vez nos acompanharam. 
Bem haja a todos e muito obrigado. 

Lembrar que esta equipa participou no 
torneio andebolmania, onde efetuou cinco 
jogos, tendo vencido todos. Parabéns a to-
das as atletas, técnico e dirigentes por mais 
esta conquista. Força, ADS! ADS! ADS!
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Esta sexta-feira e sábado

Desporto escolar: cerca de mil alunos de toda 
a região Norte competem em S. João da Madeira 

 
Nas modalidades de andebol, basquetebol, futsal e voleibol

 São cerca de mil alunos 
e vêm de vários estabeleci-
mentos de ensino de todo o 
Norte do país para disputar, 
na sexta-feira e no sábado 
(17 e 18 de abril), a fase 
regional de desporto escolar 
em diferentes modalidades, 
que tem lugar no Entre Dou-
ro e Vouga.

 Tendo como epicentro a 
cidade de S. João da Ma-

deira, para onde estão mar-
cados os jogos de andebol, 
basquetebol, futsal e volei-
bol, a competição abrange 
ainda espaços desportivos 
nos vizinhos concelhos de 
Santa Maria da Feira e de 
Oliveira Azeméis.

 No caso concreto de S. 
João da Madeira, a com-
petição realiza-se no Pavi-
lhão das Travessas e nas 

instalações na Escola João 
da Silva Correia. Na sexta-
-feira, os jogos decorrem 
entre as 14h00 e as 19h00, 
aproximadamente. No sá-
bado, começam depois das 
9h00 e devem prolongar-se 
até às 19h00, incluindo a 
entrega de prémios, que 
encerra o programa.
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Sexta e sábado
Mais de mil alunos 
da região norte 
competem na cidade

3
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