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AUGUSTO SILVA
(Vice-presidente FPA)

“Deve-se ampliar
ainda mais o
trabalho na base
da pirâmide. Estamos perante uma
geração de grande qualidade,
sendo necessário o fomento e
desenvolvimento”.

HÉLDER CORREIRA
(Ex-director do ABC)

“O trabalho na
formação sempre
foi essencial no
desporto e continua a ser. É preciso
procurar os melhores técnicos para
as bases e ter alguma paciência
para os resultados”.

JOÃO FERREIRA
(Colaborador FPA)

“O andebol sem
formação não teria
futuro. A Federa-
ção tem feito um trabalho acentuado
nessa área, nomeadamente através
de programas com as escolas. É por
aí que se começa a potenciar a
formação”.

CARLOS MATOS
(ex-capitão do ABC)

“Acompanho mais
a formação do
ABC e apenas
acho que se deve trabalhar mais
para explorar o potencial dos atletas
para entrarem na equipa sénior, não
basta trabalhar para os títulos”.

É necessário
apostar ainda mais

na formação de
atletas em

andebol?

Página 4



A5

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Preto e Branco

  Área: 27,70 x 34,95 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 48257837 17-06-2013

> paulo machado

O Benfica sagrou-se, ontem, em
Braga, campeão nacional de ini-
ciados em andebol, depois de
levar a melhor no duelo com o
ABC (25-24) numa final emo-
cionante, com o jogo a ser discu-
tido até ao último segundo. A
festa acabou por ser dos encar-
nados, com as lágrimas dos
jovens bracarenses a revelarem
alguma desilusão, mas regista-se
o honroso segundo lugar e a res-
posta que sempre manifestaram
ao longo da partida. 

A turma orientada por Gabriel
Oliveira esteve bem melhor na
primeira parte, chegando ao in-
tervalo com a vantagem de qua-
tro golos (10-14) mas no início
do segundo tempo pecou na fi-
nalização, com o Benfica a pas-
sar para a frente do marcador.
No entanto, o jogo continuou

emotivo, com as alternâncias no
marcador a serem várias e as de-
fesas de Daniel Costa a man-
terem acesa a esperança dos

minhotos. Ao longo de todo o
encontro, porém, foi notório o
desequilíbrio de Augusto Aran-
da, um atleta do Benfica que

acabou por marcar a diferença.
Só na sua conta pessoal somou
15 golos, o que foi determinante
para a conquista do título.

SL BENFICA 251 

João Machado, Eduardo Ferreira (3),
André Luzia, Ricardo Ucuahamba (1),
Nuno Moreira, Bernardo Barrué, Luís
King,  Augusto Aranda (15), Miguel
Paiva (3), Lucca Suman, Vasco Lampreia
(3), José Palma, Pedro Loureiro e Diogo
Alves.,

ABC 241 

Daniel Costa, Francisco Peixoto, João
Peixoto, Oleksandr Nekrushets (8), José
Fins, Alexandre Pinheiro, Andé Gomes
(4), João Duarte (1), Filipe Costa, Hugo
Manso (1), Lucas Ferrão (5), João
Pontes, André Sousa e Rui Ferreira (5),

Árbi t ros:  Vânia Sá e Marta Sá.
Intervalo: 10-14

lll

“Tudo isto faz parte do jo-
go. Foi discutido até ao úl-
timo segundo e temos de
dar os parabéns ao Benfica
que acabou por ser mais
feliz. Estas derrotas fazem
parte do crescimento
destes miúdos porque não
podem ganhar todos. Tra-
balhamos uma época in-
teira para chegar ao título,
mas o desporto é mesmo
assim...”

Gabriel Oliveira
(treinador dos iniciados do ABC)

lll

“Foi um grande jogo de an-
debol, assim como outros
grandes jogos que decor-
reram nesta fase final, que
contou com excelentes
equipas. Mostramos uma
qualidade muito apreciável
para este escalão de 
iniciados e naturalmente
sabe muito bem ganhar.
Este foi um jogo que ABC
esteve melhor em momen-
tos e noutros foi o Benfica.”

João Castro
(treinador dos iniciados do Benfica)

Uma final de reter respiração
até ao último segundo
O ABC perdeu pela diferença de um golo no duelo com o Benfica e assim deixou escapar
para os encarnados o título de campeão nacional na categoria de iniciados.

CLASSIFICAÇÃO FINAL:
1.º SL Benfica
2.º ABC de Braga
3.º AA Águas Santas
4.º Lagoa AC
Apuramento 3.º/4.º lugar:
A. Santas - LagoaAC      43-24
Final
SL Benfica - ABC           25-24

ROSA SANTOS

Presidente do ABC, Luís Teles, a confortar os atletas

ANDEBOL INICIADOSFASE FINAL NO PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

ROSA SANTOS

Iniciados do ABC lutaram até à última pela conquista do troféu de campeão

PRESIDENTE DA A. ANDEBOL DE BRAGA
“A presença dos jovens nestas
competições ajuda-os a crescer”

O presidente da Associação de Andebol de Braga, Manuel Moreira, ficou
satisfeito com o sucesso da organização desta fase final e registou pela
positiva a resposta que os jovens do ABC deram ao longo dos jogos,
apesar de não chegarem ao primeiro lugar. “Assumimos o projecto de
organizar esta fase final com dois objectivos: em primeiro lugar dar
seguimento ao trabalho de formação que é feito no ABC e depois
manter-nos a nível nacional no primeiro plano da formação. Já
organizamos a fase final em feminino na Maia e tivemos a sorte que a
nossa equipa foi campeã... Este segundo lugar em nada desilustra o
valor do ABC, a equipa esteve sempre em jogo e a discutir a vitória até
ao último segundo. Naturalmente era melhor termos ganho, mas é
muito importante para este grupo de jovens passarem por estas
experiências. Este tipo de competições ajudam os jovens a crescerem
e isso é que é importante. Nas derrotas também se ganha muita
experiência porque só assim é possível estar sempre nos principais
palcos”, referiu Manuel Moreira.
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NFACTOS/FERNANDO VELUDO

Guimarães não quer continuar 
a desperdiçar os seus craques

A detecção precoce e o devido encaminhamento dos talentos desportivos é levada a sério em Guimarães

“Quantos atletas se perderam por 

falta de uma estratégia de capta-

ção?”. É quase uma pergunta retó-

rica aquela que o vereador do Des-

porto da Câmara de Guimarães, 

Amadeu Portilha, faz para justifi car 

o lançamento do primeiro Centro de 

Detecção de Talento em Portugal, 

que está a funcionar desde o mês 

passado. A cidade não quer continu-

ar a desperdiçar atletas com poten-

cial e, por isso, decidiu envolver 14 

agrupamentos escolares, nove clu-

bes do concelho e um conjunto de 

técnicos num projecto para desco-

brir novos craques.

Amadeu Portilha usa sempre os 

mesmos exemplos de dois atletas vi-

maranenses. O andebolista Rui Silva 

começou a treinar no Xico Andebol 

aos quatro anos, já jogava na equi-

pa principal aos 16 e, actualmente, 

com 20 anos, é uma das principais 

fi guras da equipa principal do Spor-

ting. Já Dulce Félix, campeã da Eu-

ropa dos 10 mil metros, demorou a 

profi ssionalizar-se e, aos 24 anos, 

ainda trabalhava oito horas por dia 

numa empresa têxtil. “Se tivesse co-

meçado mais cedo, se calhar tinha 

trazido uma medalha de Londres”, 

arrisca o vereador.

O exemplo de Rui Silva é aque-

le que os responsáveis vimaranen-

ses querem ver replicado. Por isso, 

apostam na “detecção precoce de 

talento” para contrariar a “falta de 

aposta” do país nos bons valores, 

com refl exos nos feitos desportivos 

nacionais. “Se não apostarmos na 

base, os resultados não vão surgir”, 

sublinha Amadeu Portilha. 

Esta é uma prática pouco comum 

no país e que nunca foi feita a este 

nível. O projecto vimaranense en-

volve quase 20 mil alunos, entre os 

cinco e os 14 anos, de todas as esco-

las públicas do concelho. O Centro 

de Detecção de Talento Desportivo 

foi lançado no âmbito da Cidade Eu-

ropeia do Desporto — título que Gui-

marães detém este ano — e tem uma 

fórmula simples: a equipa técnica 

entrou em contacto com os profes-

sores de Educação Física das escolas 

vimaranenses e fez deles os primei-

ros olheiros dos jovens atletas. 

A partir daqui, sempre que um 

aluno demonstrar aptidões espe-

ciais para determinada modalida-

de, o professor comunica com os 

responsáveis do centro e é agenda-

da uma primeira observação, feita 

em contexto de aula. “Sempre sem 

o aluno saber, para não criar falsas 

expectativas”, explica José Martins, 

coordenador técnico da iniciativa. 

Nesse primeiro contacto serão 

analisadas as competências técni-

cas especifi cas para cada desporto, 

bem como as características físicas 

do estudante e o seu perfi l psico-

motivacional. 

Se as qualidades forem confi rma-

das, o estudante é novamente ob-

servado por técnicos especializados 

em cada modalidade. No fi nal desse 

processo, é encaminhado para uma 

das nove colectividades do conce-

lho que são parceiras do centro. Os 

jovens atletas podem depois ingres-

sar em clubes como o Vitória, Mo-

reirense, Xico Andebol ou Piratas 

de Creixomil que, no ano passado, 

estiveram no principal escalão das 

respectivas modalidades a nível na-

cional, por exemplo. 

Ao todo, são oito modalidades, so-

bretudo desportos colectivos como 

o futebol, andebol ou râguebi, mas 

também o atletismo. A decisão fi nal 

cabe aos encarregados de educação. 

“Será dada toda a informação sobre 

a localização dos clubes, horários 

dos treinos e contexto competitivo 

e terão inteira liberdade para es-

colher”, explica José Martins. Nos 

primeiros seis meses, o atleta cum-

prirá um período de experiência 

no clube, pelo que não terá custos 

associados à prática desportiva. A 

partir daí terá o mesmo tratamento 

que os demais jovens que integrem 

cada instituição.

O centro foi lançado no início de 

Maio e, desde então, os técnicos têm 

estado em contacto com os profes-

sores de Educação Física. E já co-

meçam a surgir os resultados. Nas 

próximas semanas há mais de uma 

dezena de observações agendadas, 

a maioria das quais envolvendo atle-

tas do sexo feminino.

O primeiro passo está dado. José 

Martins espera agora descobrir uma 

nova geração de atletas que, “dentro 

de 10 ou 15 anos, possam ser refe-

rências na modalidade” a nível na-

cional: “Se não estivéssemos a fazer 

isto, muitos deles nunca praticariam 

desporto ou não seriam canalizados 

para a modalidade correcta”.

Primeiro Centro de Detecção de Talento Desportivo do país envolve nove clubes e 14 agrupamentos 
escolares do concelho minhoto. O projecto envolve quase 20 mil alunos entre os cinco e os 14 anos

Formação
Samuel Silva 
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A selecção nacional de andebol não 

conseguiu, na Macedónia, a vitória 

que garantia uma vaga no Campe-

onato da Europa do próximo ano, 

nem o empate que também servia 

para selar a qualifi cação. A forma-

ção orientada por Rolando Freitas 

foi batida em Skopje por 26-19 e per-

deu a oportunidade de regressar a 

uma competição internacional de 

andebol — desde o Europeu de 2006 

que a equipa nacional está arredada 

das grandes provas. Portugal termi-

nou na terceira posição do Grupo 

1 da segunda fase de apuramento, 

com cinco pontos, sendo ultrapas-

sado na derradeira jornada pelos 

macedónios, que subiram ao segun-

do lugar, somando seis pontos.

À partida para a capital da Mace-

dónia, a selecção nacional estava 

em posição de apuramento e com 

um ponto de vantagem sobre a 

equipa adversária. Mas, depois de 

ter recebido e batido os macedó-

nios por 32-25, no último jogo entre 

as duas selecções, a equipa portu-

guesa não resistiu à Macedónia. O 

intervalo chegou com os anfi triões 

em vantagem por 14-10, embora no 

segundo tempo Portugal tenha con-

seguido esbater a diferença no mar-

cador: as duas equipas chegaram 

a estar separadas por apenas um 

golo (18-17).

Mas, na altura decisiva, a Mace-

dónia não tremeu e disparou no 

marcador, até ao 26-19 fi nal. Kiril 

Lazarov foi a grande fi gura da se-

lecção macedónia, com nove golos 

marcados. O guarda-redes Borko 

Ristovski contribuiu com várias bo-

as intervenções a desviar os remates 

portugueses. João Ferraz e Pedro 

Solha, com seis golos cada, foram 

os principais destaques na equipa 

de Rolando Freitas.

A Macedónia foi a última selec-

ção apurada para o Euro 2014, 

juntando-se à Dinamarca (anfi triã 

e campeã em título), Espanha, Re-

pública Checa, Montenegro, Fran-

ça, Noruega, Croácia, Hungria, Su-

écia, Polónia, Islândia, Bielorrússia, 

Sérvia, Áustria e Rússia (que obteve 

o apuramento graças a ser a melhor 

equipa terceiro classifi cada).

Portugal fora 
do Europeu 
com derrota 
na Macedónia

Andebol
Tiago Pimentel

Empate bastava à selecção 
nacional de andebol para 
garantir vaga no Europeu, 
mas a visita à Macedónia 
acabou em derrota (26-19)
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> carlos costinha sousa

Foi uma vitória praticamente ar-
rancada a ferros a que o ABC
garantiu, ontem, sobre o Lagoa
em jogo das meias-finais da fase
final do nacional de iniciados.

Depois de um início em que os
academistas pareciam avançar
para um triunfo fácil, a situação
inverteu-se e, apesar de nunca
ter estado em desvantagem, o
ABC teve grandes dificuldades
para levar de vencida a forma-

ção do Lagoa que se bateu sem-
pre de forma muito determinada.

O resultado final, de 35-33, é o
espelho perfeito do equilíbrio
que se sentiu ao longo da partida
e demonstra que ambas as for-
mações estiveram muito perto
de conquistar o triunfo e assegu-
rar um lugar na final da com-
petição.

A exibição do guarda-redes
Filipe Costa e o acerto na finali-
zação de Oleksander, que apon-
tou 11 golos permitiram ao ABC

construir a magra vantagem no
marcador que foram conseguin-
do manter ao longo do encontro.

Quanto ao Lagoa, também o
guardião Fábio Pita esteve em
grande destaque, conseguindo
aguentar várias investidas ofen-
sivas do ABC. Também a eficá-
cia na concretização de Iuri Ro-
drigues e Vítor Penteado, ambos
apontaram oito golos, permitiu
que os de Lagoa fossem con-
seguindo manter-se próximos
dos academistas no marcador.

No final, a vitória sorriu à
equipa que acaabou por ser mais
eficaz e cometeu menos erros. O
ABC garantiu um lugar na final
do campeonato, onde hoje de-
fronta o Benfica, formação que
também sentiu, ontem, grandes
dificuldades para derrotar o
Águas Santas (33-32) e marcar
presença na final.

ABC a um passo do título
Cm um triunfo (35-33) arrancado a ferros sobre o Lagoa, o ABC garantiu um lugar na final do campeonato de inicia-
dos e tenta, hoje, conquistar o título no confronto com o Benfica.

DR

Jovens academistas fizeram a festa depois de terem conquistado a vitória sobre o Lagoa e a presença na final

MODALIDADES

> Sporting classificou-se em 5.º lugar e Alavarium em 6.º. Ág. Santas e Lagoa disputam 3.º e 4.º lugares.

ANDEBOLVITÓRIA ACADEMISTA ‘SUADA’ GARANTE UM LUGAR NA FINAL

ABC 351 

Daniel Costa, Francisco Peixoto, João
Peixoto (2), Oleksander (11), José Fins,
(1), Alexandre Pinheiro (4), André Go-
mes (8), João Duarte (4), Filipe Costa,
Hugo Manso, Lucas Ferrão (4), João
Pontes, André Sousa (1) e Rui Ferreira.
Treinador: Gabriel Oliveira.

LAGOA 331 

Fábio Pita, Valter Soares (6), Marcelo
Pegacho, Iuri Rodrigues (8), Mário Mi-
randa (2), Joshua Estrelinha, Leonardo
Mendes, Ricardo Leitão (4), Diogo Al-
meida (5), João Gonçalves, Miguel Fon-
tes, Vítor Penteado (8), João Gonçalves
e Axel Almeida.
Treinador: Mário Almeida.

Árbi t ros:  João Fernandes e Rui Rodri-
gues.
Intervalo: 18-17

lll

“Vitória conquistada a mui-
to custo. O Lagoa é uma
equipa que tem poucos
processos, mas os que têm
consegue fazê-las muito
bem. Infelizmente não con-
seguimos contrariar muito
bem alguns desses proces-
sos. Mas são jogos destes
que as fases finais pedem.
Na final, contra o Benfica
penso que vai ser outro jo-
go deste género. Vamos
ver como corre.”

Gabriel Oliveira (Tr. ABC)

lll

“Faltou-nos um pouco mais
de experiência. O ABC tem
um nível competitivo mais
alto do que o nosso e sa-
bíamos que seria difícil. Fi-
zemos tudo para tentar a
vitória, mas não consegui-
mos. Parabéns ao ABC pe-
la vitória.”

Mário Almeida (Tr. Lagoa)
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ABC tenta hoje conquistar
título de campeão nacional
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ABC está a um passo
do título de campeão         
>> 21
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SANJOANENSE                            22

Treinador: Humberto Rodrigues.
Hugo Terra; Daniel Valente (2), Mosca
(3), Bruno Pinho (2), Ricardo Pinho (5),
Rui Gonçalves (2) e Pedro Amorim (4) –
sete inicial – Mansores, Eduardo
Pereira (2), Diogo Gomes (2), António
Brandão, Hélder Santos, Alexandre
Tavares e Fabian Scheck.

BENFICA B                                       22

Treinador: Nuno Soares.
Miguel Ferreira; David Carvalho (4),
Hugo Lima (1), Flávio Fortes (6), Paulo
Moreno (1), Tiago Ferro (2) e Ivo Santos
(2) – sete inicial – Miguel Moreira, Filipe
João, Vladimiro Bonaparte (1), João
Moreira (5), David Pinto, Nuno Altas e
Rúben Serrano.

Pavilhão Municipal das Travessas.
Assistência: cerca de 1.000 especta-
dores.
Árbitro: Albertos Alves e Pedro Fonte
(A.A. Braga/A.A. Porto)
Cronometrista: Mário Pangaio (A.A.
Aveiro)
Ao intervalo: 9-8. 

Avelino Conceição

Sanjoanense e Benfica B pro-
porcionaram, ontem, um gran -
de espectáculo no jogo da pri-
meira-mão da final, que vai dar
a conhecer o novo campeão
nacional da 3.ª Divisão. O en-
contro foi de qualidade e dis-
putado sob um espectacular
ambiente.

Sempre sob a nota do equi-
líbrio, assistiu-se a uma pri-
meira parte, que terminou
com a equipa da casa com um
golo de vantagem, onde ficou
demonstrado o porquê da su-
bida destas duas formações

ao segundo escalão nacional. 
Com uma defesa muito forte

e um bloco quase intransponí-
vel, a formação “B” do conjunto
lisboeta chegou à maior vanta-
gem que houve na partida na
segunda parte, por volta dos 15
minutos, altura do encontro em
que esteve a vencer por 16-13. 

A Sanjoanense não se deixou
abater, e, galvanizada pelo pú-
blico, que foi um autêntico oi-
tavo jogador, recuperou, passou
para a frente e esteve mesmo
na iminência de ganhar, já que
apenas consentiu o golo da
igualdade a 40 segundos do fim

da partida, que teve uma exce-
lente arbitragem. 

Desta forma, as duas equipas
vão entrar em igualdade para

o jogo da decisão, que está
agendado para o próximo sá-
bado (17 horas), no recinto do
Benfica, em Lisboa. |

REACÇÕES

Título decide-se em Lisboa
Andebol Sanjoanense e Benfica B empataram, ontem, no jogo da primeira-mão
da final da 3.ª Divisão Nacional

“Queríamos ganhar este
grande espectáculo. Contudo,
ficou tudo para decidir em
Lisboa, onde jogaremos com
a ambição de trazer o título
para São João da Madeira”.

Humberto Rodrigues
Treinador da Sanjoanense

“Sinceramente gostei deste
grande espectáculo. Empatar
aqui não foi um mau resul-
tado. Queremos fazer a festa
em casa”.

Nuno Soares
Treinador do Benfica B

Bruno Pinho prepara-se para rematar à baliza do Benfica B

RICARDO CARVALHAL
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Sanjoanense e Benfica B
empatam no primeiro
jogo da final da 3.ª Divisão
Andebol | P27
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ABC na final de iniciados 

No final da partida, muito complicada, Gabriel Oliveira, 
técnico do ABC, não escondeu a satisfação por atingir 
a final da competição, que espera vencer. «Chegámos 
à final a muito custo. Já sabíamos que o Lagoa é uma 
equipa que tem poucos processos, mas fá-los na per-
feição. Alertei os meus jogadores para isso, mas não 
tivemos forma de os treinar. Mas gosto de jogos assim, 
até ao fim, com bom andebol. A equipa do Lagoa está 
de parabéns. Nós chegámos à final porque cometemos 
menos erros. A final diante do Benfica vai ser um jogo 
como este. A equipa que cometer menos erros e tiver 

maior estofo psicológico vai vencer. É um jogo único, 
vamos ver. Espero ganhar», disse. 

Mário Almeida, técnico do Lagoa: 
«ABC foi superior e está de parabéns»

Por sua vez, Mário Almeida, técnico do Lagoa re-
conheceu a superioridade do ABC. «Faltou-nos um 
bocadinho mais de experiência. Sabíamos que o ABC 
é uma equipa forte, com um nível competitivo superior  
e mereceu ganhar e há que lhes dar os parabéns. Foi 
uma excelente meia-final», afirmou.

«Jogo único, para vencer»

Os miúdos do ABC de Braga venceram e jogam a fi nal com o Benfi ca. O público do Flávio Sá Leite ajudou a equipa a acordar quando foi necessário

FRANCISCO DE ASSIS

JOGO DO TÍTULO NACIONAL MARCADO PARA HOJE, 12H00, NO SÁ LEITE

GABRIEL OLIVEIRA, TÉCNICO DO ABC, AMBICIOSO

FRANCISCO DE ASSIS 

O ABC de Braga está na 
final do Campeonato Na-
cional de Iniciados e dis-
cute o título hoje com o 
SL Benfica, às 12h00, no 
Flávio Sá Leite, em Braga. 
O passaporte para o princi-
pal jogo foi carimbado on-
tem à tarde, depois de uma 
vitória muito difícil sobre 
o Lagoa por 35-33. 

Os pequenos acade-
mistas de Braga entra-
ram “mandões” na parti-
da, mostrando ao adver-
sário que em casa man-
dam eles. E, de certa for-
ma, pode dizer-se que con-
seguiram amendrontar o  
Lagoa. Assim, logo nos 
primeiros minutos, abri-

ram uma vantagem de 6 
golos. Pareciam impará-
veis, com um andebol de 
boa qualidade numa má-
quina bem oleada. 

De repente, que bicho 
os mordeu?

Bom, quando parecia 
que a final estava garan-
tida, parece que da Lagoa 
saiu algum bicho que mor-
deu a equipa do ABC. Tal-
vez o mosquito do sono ou 
do excesso de confiança. A 
verdade é que de repente, 
o Lagoa ganhou confiança 
e começou a marcar su-
cessivamente, ao contrá-
rio dos bracarenses que 
esqueceram momentanea-
mente o ABC do andebol. 

Ao intervalo, a equipa da 
casa vencia por apenas um 
golo de diferença. 

Os melhores marcado-
res do ABC, André Dias 
Gomes e Oleksandr iam 
mantendo a sua equipa 
à frente no placard, mas 
via-se que o resultado es-
tava tremido.

Final com justiça
mas muito difícil 

No início do segundo 
tempo, os miúdos coman-
dados por Gabriel Oliveira 
mantiveram a mesma pos-
tura do final da primeira 
parte. Ou seja, com mui-
ta displicência defensiva 
e ofensiva. 

No entanto, houve um 

novo despertar do ABC, 
que coincidiu com a en-
trada em jogo de João 
Duarte. Os bracarenses 
voltaram a disparar no mar-
cador, abrindo uma vanta-
gem de 6 golos, colocando 
o público em delírio. 

Mas a equipa voltou a ser 
picada pela mosca do sono 
e perdeu--se novamente, 
permitindo uma perigosa 
aproximação do Lagoa, 
que esteve perto de empa-
tar a partida. Ainda assim, 
o ABC aguentou e acabou 
a partida com uma diferen-
ça de dois golos. Chega à 
final com justiça, mas mui-
to difícil. Hoje, é preciso 
evitar a “mosca”.

ABC che-
ga à final dese-jada e aspira o títu-lo nacional, esperan-do para isso, o apoio do público braca-

rense

Pavilhão Flávio Sá Leite

Árbitro:  João Fernando 
e Rui Rodrigues

ABC 35
Filipe Costa, Rui Ferreira, André Dias 
Gomes (8), Oleksandr (11), Alexandre 
Pinheiro (4), Francisco Peixoto (2) e 
Lucas Ferrão (4). Jogaram ainda João 
Peixoto (2), José Fins (1), João Duarte 
(4), Hugo Manso e João Pontes.

Treinador: Gabriel Oliveira

Lagoa 33
Fábio Pita, Valter Soares (6), Ricardo 
Leitão (4), Vítor Penteado (8), Iuri Ro-
drigues (8), Diogo Almeida (5) e Mário 
Miranda (2). Jogaram ainda Marcelo 
Pegacho, Joshua Estrelinha, Leonar-
do Mendes, João Gonçalves e Alex 
Almeida .

Treinador: Mário Almeida

Jogadores do ABC festejam passagem à fi nal

RESULTADOS DE ONTEM CONFIRMAM EXPETATIVAS

Benfica vence Águas Santas 
e encontra ABC na final  

Na outra meia final, Benfica venceu o Águas Santas 
e encontra o ABC na final da competição. Apesar das 
muitas dificuldades sentidas, os encarnados confirma-
ram em campo esse estatuto de favorito, vencendo 
por 33-32.

O Águas Santas esteve quase sempre à frente do 
marcador e só no final permitiu que o Benfica passasse 
para a frente do placard e confirmar a vitória. Mas os 
lisboetas não se livraram de um valente susto. Assim, 
como esperado, o Benfica e o ABC encontram-se na 
final da competição, naquele que é o jogo principal, 
desejado por todos.

Na fuga ao último lugar, o Sporting venceu o Alava-
rium ACA por 33-28 e ficou em 5.º lugar, confirmando 
também a sua superioridade em relação aos aveirenses. 
A discussão do 3.º lugar está marcada para as 10h00, 
no Pavilhão Flavio Leite, e será entre o Águas Santas 
e o Lagoa. Duas das boas equipas a disputar o último 
lugar do pódio.
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• Iniciados do ABC jogam hoje final frente ao Benfica
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DESPORTO PÁGINA 26

Iniciados do ABC 
jogam hoje final 
frente ao Benfica
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André Costa, Bruno Correia, Eduardo Rodrigues, Rui Lourenço e Sara Barata

A Universidade do Mi-
nho deu ontem a conhe-
cer os nomeados para 
Atleta Percurso Desporti-
vo, cuja votação será di-
vulgada na XIII Gala do 
Desporto que decorrerá 
a 19 de junho.

Os nomeados: Sara Ba-

rata (Educação Básica). 
Atleta de voleibol que já 
terminou a licenciatura. 
Esta atleta foi quatro ve-
zes campeã nacional Uni-
versitária e participou em 
quatro campeonatos euro-
peus universitários da mo-
dalidade, sendo que este 
ano ainda participará no 
europeu que decorrerá de 
23 a 30 de Junho, Nicósia 
(Chipre). 

Bruno Correia (Ne-

gócios Internacionais): 
Foi campeão nacional 
universitário em 2013; vi-

ce-campeão nacional uni-
versitário em 2012, 3.º lu-
gar em futebol 7 em 2011 
e vice-campeão nacional 
universitário de futebol 7 
em 2010. 

André Costa (Direi-

to). Vice-campeão nacio-
nal universitário de fut-
sal em 2007/2008 e em 
2008/2009. Foi ainda cam-
peão nacional universitário 
em 2009/2010, 2010/2011, 
2011/2012 e 2012/2013. Em 
termos internacionais, foi 
ainda vice-campeão Eu-
ropeu em 2009/2010 e 
2011/2012 e 3.º classifica-
do em 2010/2011. 

Eduardo Rodrigues 

(Filosofia). Vice-cam-
peão nacional universitário 
em 2007/2008 e 2008/2009. 
O atleta ergueu o “ceptro” 
de campeão nacional uni-
versitário em 2009/2010, 

2010/2011, 2011/2012 e 
2012/2013. Em termos in-
ternacionais o estudan-
te/ atleta foi vice-cam-
peão europeu 2009/2010 e 
2011/2012 e ainda 3.º clas-
sificado em 2010/2011. 

Rui Lourenço (Ges-

tão). Atleta de Ande-
bol já tem a licenciatura 
concluída. Foi vice- cam-
peão nacional universi-
tário em 2006, campeão 
nacional universitário em 
2007, vice- campeão nacio-
nal universitário em 2008, 
campeão nacional univer-
sitário em 2009, campeão 
nacional universitário em 
2010, campeão nacional 
universitário em 2011, 
campeão nacional univer-
sitário em 2012 e campeão 
nacional universitário em 
2013. Em termos interna-
cionais leva também já 

uma longa e recheada car-
reira. Foi vice-campeão no 
campeonato Europeu Uni-
versitário de 2006, Benzan-
çon, França (Croácia), vi-
ce-campeão no Europeu 
Universitário de 2007, 
Lodz (Polónia), vice-cam-
peão no Europeu Univer-
sitário de 2009, Ljubljana 
(Eslovénia), vice-campeão 
no Europeu Universitário 
de 2010, Nicósia (Chipre), 
campeão europeu universi-
tário em 2011 Rijeka (Croá-
cia), terceiro classificado 
nos EUSA GAMES 2012 
(Córdoba), vice-campeão 
no campeonato do Mundo 
Universitário 2012, Blume-
nau – Brasil. Vai integrar 
a equipa no próximo Cam-
peonato Europeu Universi-
tário que decorrerá de 23 
a 30 de Junho, Katowice 
(Polónia).

Nomeados para Atleta
Percurso Desportivo

NOMEADOS NA GALA DO DESPORTO DA UMINHO

DR
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Portugal não pode meter a cabeça na areia 
na Macedónia, diz seleccionador de andebol

O seleccionador português de 
andebol, Rolando Freitas, disse esta 
sexta-feira que Portugal não pode 
“meter a cabeça na areia” no jogo 
com a Macedónia, que é de crucial 
importância na qualificação para o 
Campeonato da Europa de 2014, na 
Dinamarca.

Portugal, que na quarta-feira 
perdeu com a Espanha, campeã do 
mundo, por 30-23, em Guimarães, está 
obrigado a pontuar hoje em Skopje, 
na Macedónia, no derradeiro jogo do 
Grupo 1 da fase de qualificação para o 
Europeu2014, na Dinamarca, segundo 
refere a agência Lusa.

Naquela que é tida como uma ver-
dadeira final, cujo derrotado fica fora 
do Europeu, embora Portugal possa 
seguir em frente com um empate, 
Rolando Freitas alerta para muitas 
dificuldades.

“Sem querer por a equipa em bicos 

de pés, julgo que o que fizemos na 
quarta-feira, frente à Espanha, se tives-
se acontecido frente a uma outra selec-
ção, teria sido suficiente para vencer o 
jogo”, diz o seleccionador.

Rolando Freitas diz que “a con-
centração, a vontade e a ambição da 
equipa têm de estar em alta”, manifes-
tando-se convicto de que a equipa fará 
um jogo competente, um jogo rigoroso, 
um jogo disciplinado e que, no final, 
conseguirá um bom resultado.

Em relação ao jogo de quarta-feira, o 
seleccionador reconhece que Portugal 
fez uma boa primeira parte, não esteve 
tão bem na segunda, mas lutou sempre 
e evidenciou muita vontade de vencer, 
mesmo sabendo que era difícil derro-
tar a Espanha.

“Não conseguimos, mas é preciso 
encarar de uma forma positiva este 
desfecho na sua globalidade, isto é, 
exibição e resultado, relevando o que 

fizemos de melhor no jogo”, defendeu 
o seleccionador.

Rolando Freitas reconhece que a 
selecção correspondeu ao que lhe foi 
pedido frente aos campeões do mundo, 
“jogou a um nível elevado, mas não 
foi capaz de manter uma regularidade 
durante todo o jogo, o que foi mais 
notório na segunda parte”.

Hoje, em Skopje, a jogar num 
ambiente completamente adverso, 
Portugal sabe que irá ter uma mis-
são muito difícil, mas, de acordo com 
Rolando Freitas, já estava preparado 
desde o início da qualificação para que 
se pudesse deparar com esta situação.

“Desde o início da qualificação, 
havia uma grande probabilidade desta 
partida frente à Macedónia vir a ser 
muito importante”, disse Rolando 
Freitas, acrescentando que após a 
derrota com a Espanha assumiu um 
“carácter decisivo”.
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> rui serapicos

No Pavilhão Flávio Sá Leite,
apuram-se hoje os finalistas que
amanhã (12h00) decidem o
campeão nacional de andebol
em iniciados. A partir das 17 ho-
ras Benfica e Águas Santas dis-
putam a primeira meia-final apu-
rando um finalista e a partir das
19h00 jogam ABC e Lagoa, apu-
rando o segundo finalista.

Águas Santas deu luta
ao ABC e afastou Sporting

Ontem, entre ABC e Águas
Santas prevaleceu uma vanta-
gem dos baracarenses na maior
parte do tempo de jogo.

No i segundo tempo os maiatos
aproximaram-se na contagem.
Mas a partir dos cinco minutos
da etapa complementar o ABC
foi consolidando gradualmente
um avanço no marcador que lhe
permitiu gerir os últimos minu-
tos sem dúvidas de maior quanto
à vitória: a dez minutos do fim
era de seis a diferença com que
os de Braga venciam por 19-25 e
a cinco minutos do apito final
essa mesma diferença mantinha-
se, em 21-27. Isto voltou a per-

mitir à equipa técnica do ABC
dar rodagem a jogadores menos
utilizados e poupar fisicamente
os mais esforçados, tendo em
conta os jogos a disputar no que
resta desta fase final. Ao fim da
tarde, o Águas Santas venceu o
Sporting.

ANDEBOL

> Hoje disputam-se meias-finais Benfica-Águas Santas (17 horas) e ABC-Lagoa (19 horas).

INICIADOSPAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

ABC soma segundo triunfo 
e assume corrida ao título
O ABC  venceu ontem o Águas Santas, garantindo o primeiro lugar na Zona 2 e defronta hoje
o Lagoa, às 19 horas, na segunda meia-final. Na primeira jogam Benfica e Águas Santas.

AGUAS SANTAS 231 

Ricardo Santos e Diogo Moreira (GR);
Gonçalo Ferreira, Filipe Miranda (3),
Diogo Florido (1), Rafael Teixeira (1),
Mário Rego (3), Bruno Simões (1),
Tiago Miranda (3), João Ribeiro (3),
Diogo Xavier (2), Rui Correia (4), Raul
Encarnação, Daniel Silva, Luis Frade (2)

Treinador: Mário Rocha
Filipe Costa e Daniel Costa (GR);
Francisco Peixoto (2), João Peixoto (3),
Oleksandr Nekrushets (4), José Fins (3),
Alexandre Pinheiro (2), André Gomes
(8), João Nuno Duarte, Filipe Costa,
Hugo Manso (1), Lucas Ferrão (4), João
Pontes, André Sousa e Rui Ferreira (2)   
Treinador: Gabriel Oliveira
Árbitros:João Fernandes e Rui Rodrigues
(Porto)
Intervalo: 12-14

RUI SERAPICOS

André Gomes, com oito golos, foi o melhor marcador

lll

“Agora, vem se calhar a
parte mais difícil. São jo-
gos a eliminar, onde não
pode haver falhas. Nós es-
tamos a pensar jogo a jo-
go. Os objectivos estão a
ser cumpridos. A equipa
trabalhou muito para isto.
Tenho-lhes dito que os
jogos têm 60 minutos, não
têm 20, 10, ou 40. Neste
jogo acusaram ansiedade.
Dou parabéns ao Águas
Santas”.

Gabriel Oliveira
(treinador do ABC)

“Foi complicado. O ABC é
muito forte. Têm uma defe-
sa poderosa, muito contac-
to. Nós conseguimos dar
réplica e lutar pelo jogo.
Na segunda parte chegá-
mos à frente e se tivésse-
mos aguentado o jogo cor-
ria de outra maneira.
Parabéns ao ABC”.

Mário Rocha
(treinador do Águas Santas)

ABC 291 

Jogos e resultados

Hoje
15h00 — apuramento 5.º/6.º Sporting - Alavarium
17h00 — meia-final Benfica - Águas Santas
19h00 — meia-final ABC - Lagoa

Ontem
ZONA 1:  Alavarium-Lagoa (31-36);  Benfica-Alava-
rium (38-29);  Lagoa-Benfica (30-33).
Class: 1.º Benfica, 6; 2.º Lagoa, 4; 3.º Alavarium, 2. 
ZONA 2: ABC-Sporting (35-20); Águas Santas-ABC,
(23-29); Sporting-Águas Santas (25-32).
Class: 1.º ABC, 6; 2. A. Santas, 4; 3. Sporting, 2. 
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ABC nas meias-finais 
do título de iniciados 
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> redacção

A selecção nacional de andebol
já está na Macedónia onde vai
discutir, amanhã, o jogo decisivo
de apuramento para o Campeo-
nato da Europa de 2014. Uma
das duas formações acompanha-
rá a Espanha já qualificada no
grupo 1.

O empate basta para Portugal
carimbar presença no próximo
ano na Dinamarca. Desde 2006
que os portugueses não pisam

uma fase final de um europeu.
Para a deslocação a Skopje,

onde vai defrontar a Macedónia,
o seleccionador Rolando Freitas,
levou um grupo determinado em
quebrar o enguiço. 

O pivot Ricardo Pesqueira é o
único jogador do ABC/UMinho
na selecção portuguesa e dos
mais novos no grupo de Rolando
Freitas.

Quanto ao jogo, disputa-se este
domingo, a partir das 20.30 ho-
ras locais, 19.30 em Portugal. 

APURAMENTO PARA O CAMPEONATO DA EUROPA DA DINAMARCA’ 2014

Portugal já está na Macedónia
em busca do sonho Europeu

DR

Pesqueira viajou com selecção
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Artística renova com
João Vilar e Pedro Silva

Avelino Conceição

ANDEBOL Seguindo a política
de renovação de contrato com
jogadores influentes, a Direcção
da Artística de Avanca vai,
pouco a pouco, formando a
equipa para a temporada 2013
/14. Depois das renovações de
Nuno Carvalho, Diogo Tabua -
da e José Oliveira e das contra-
tações de Albano Lopes e Daan
Garcia, ao Águas Santas e São
Bernardo, respectivamente, as-
segurou, agora, a renovação do
pivot Pedro Silva. Este jogador

deu os primeiros passos na mo-
dalidade ao serviço do Saave-
dra Guedes, seguindo depois
para Artística, onde está há já
muitas épocas. O clube reno-
vou, ainda, com o experiente
central João Vilar, que foi “ape-
nas” o melhor marcador da
equipa esta temporada.

São duas renovações impor-
tantes e aconteceram num dia
simbólico, já que a equipa foi
agraciada pele edilidade estar-
rejense, numa cerimónia que
decorreu no Cineteatro de Es-
tarreja. |

João Vilar renovou por uma época com a Artística de Avanca
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ABC em Águas tranquilas 

Gabriel Oliveira, técnico do ABC, fala do bom jogo da 
sua equipa e acredita no título, mas lembra que vem 
aí a parte mais difícil. «Vem aí a parte mais difícil. São 
os jogos a eliminar, onde não pode haver falhas. Mas 
estamos a tentar jogo a jogo. Os objetivos estão a ser 
cumpridos. A equipa trabalhou muito para isto. Só posso 
dar os parabéns aos meus jogadores. Porque até agora 
têm estado muito bem. Digo sempre aos meus jogado-
res que os jogos têm 60 minutos. Não têm 20 ou 10. 
E, devido ao nervosismo, parece que queriam resolver 
o jogo no imediato. E não é assim. Eles perceberam e 

melhorámos», disse.

Mário Rocha, técnico do Águas Santas: 
«ABC foi mais forte e está de parabéns»

Por sua vez, Mário Rocha referiu que «foi um jogo 
complicado. O ABC é uma equipa muito forte. Já está-
vamos à espera.Tem uma defesa muito poderosa, muito 
agressiva, com muito contacto. 

Entrou bem, conseguimos lutar pelo jogo, dar uma 
boa réplica. Mas há que dar os parabéns ao ABC. Hoje 
(ontem) foram melhores», reconheceu.

«Vem aí o mais difícil»

Os miúdos do ABC de Braga voltaram a vencer com tranquilidade e categoria, ajudados pelo público no Flávio Sá Leite 

AVELINO LIMA

EQUIPA BRACARENSE AVANÇA COM OTIMISMO PARA FASE DECISIVA DA PROVA

GABRIEL OLIVEIRA, TÉCNICO DO ABC, DEIXA O ALERTA

Pavilhão Flávio Sá Leite

Árbitro:  João Fernando 
e Rui Rodrigues

ABC 29
Filipe Costa, Rui Ferreira (2), André Dias 
Gomes (8), Oleksandr (4), Alexandre Pi-
nheiro (2), Francisco Peixoto (2) e Lu-
cas Ferrão (4). Jogaram ainda João 
Peixoto (3), José Fins (3), João Duarte, 
Hugo Manso (1) e João Pontes.

Treinador: Gabriel Oliveira

Á. Santas 23
Ricardo Santos, Bruno Simões (1), Tia-
go  Miranda (3), Rui Correia (4), João Ri-
beiro (3), Raúl Encarnação e Luís Frade 
(2). Jogaram ainda Gonçalo Ferreira, 
Filipe Miranda  (3), Diogo Florido (1), 
Rafael Teixeira (1), Diogo Xavier (2) e 
Mário Rego (3)

Treinador: Mário Rocha

FRANCISCO DE ASSIS 

A equipa de iniciados do 
ABC de Braga conseguiu 
ontem a segunda vitória 
consecutiva na “final four” 
da competição que se joga 
precisamente no Pavilhão 
Flávio Sá Leite, em Braga. 
Com este triunfo (29-23) so-
bre o Águas Santas, os mi-
údos treinados por Gabriel 
Oliveira alcançaram a fase 
das eliminatórias.

O ABC Andebol SAD 
mostrou, uma vez mais, 
que, sobretudo nas ca-
madas jovens, conti-
nua a ser um dos gran-
des do andebol nacional.
Apesar de não ter começa-
do bem a partida, o ABC 
depressa fez questão de 

mostrar a sua superiori-
dade em relação à equipa 
que veio da Maia. 

O Águas Santas também 
revelou muita qualidade, 
confirmando que se tra-
ta de uma boa escola de 
andebol.  

O ABC, empurrado pelo 
público da casa, em bom 
número, tomou conta do 
jogo e chegou a estar a 
vencer por 11-7. Uma van-
tagem que procurou man-
ter. Uma espécie de mar-
gem de segurança. Por sua 
vez, o Águas Santas pro-
curava não deixar dilatar 
o marcador. E ao interva-
lo perdia por apenas dois 
golos, 14-12. Uma mar-
gem perfeitamente recu-
perável, como aliás viria 

a acontecer no início da 
segunda parte. 

Do lado do ABC, An-
dré Dias Gomes voltou a 
mostrar grande qualida-
de, principalmente na fi-
nalização. 

ABC sentiu-se “picado”
e reagiu com categoria

No recomeço do segun-
do tempo, o Águas Santas 
confirmou a recuperação. 
Marcou três golos sem 
resposta e passou para a 
frente do marcador, para 
grande festa dos miúdos 
e seus adeptos.

Porém, o ABC sentiu-
-se “picado” com o “atre-
vimento” dos maiatos e 
reagiu com estrondo e ca-
tegoria. Alertados pelo téc-

nico, os miúdos do ABC 
voltaram a colocar mais 
critério na finalização e 
na defesa. Por outro lado, 
o Águas Santas passou a 
cometer mais erros tanto 
a defender como a atacar. 
Em suma, o Águas Santas 
não aguentou a pressão de 
estar a ganhar.

O ABC, por intermédio 
de André Gomes e Olek-
sandr, mas bem acompa-
nhados por João Peixoto, 
José Fins e Lucas Ferrão, 
começou a distanciar-se 
no marcador. Nesta altu-
ra do jogo, o Águas San-
tas não tinha andamento 
para o ABC, que chegou a 
ter seis golos de diferença. 
Aliás, uma diferença que se 
manteve até ao fim.

ABC ainda 
apanhou um sus-to no início da  segunda parte mas depois partiu para uma vitória tran-

quila

RESULTADOS DO SEGUNDO DIA DA FASE FINAL 

Benfica ganha ao Alavarium
e segue para as meias 

Se na Zona 2, o ABC de Braga vai dominando a 
seu bel-prazer, na Zona 1 é o SL Benfica que está a 
comandar o seu grupo. Ontem, logo de manhãzinha, 
defrontou e venceu o Alavarium AC por expressivos 
38-29. À tarde, ganhou ao Lagoa por 33-30. Desta 
forma, os lisboetas estão também nas meias finais 
da competição.O Águas Santas venceu o Sporting, por 
32-25 e garantiu lugar nas meias-finais.

Assim, os quatro finalistas da fase final do campeo-
nato nacional de iniciados, que decorre em Braga até 
domingo são os seguintes: ABC de Braga, SL Benfica, 
Lagoa e Águas Santas.

ABC JOGA HOJE COM LAGOA, ÀS 19H00

Perspetiva-se uma final 
entre ABC e Benfica 

Se os favoritos confirmarem em campo a sua su-
perioridade, o ABC de Braga e o SL Benfica devem 
encontrar-se na final, marcada para amanhã à tarde. 
Aliás, essa é a final esperada, ou pelo menos perspe-
tivada, tendo em conta a qualidade andebolística dos 
dois conjuntos.

Depois de duas vitórias folgadas, frente ao Spor-
ting e outra diante do Águas Santas, os bracarenses 
defrontam hoje o Lagoa, em jogo das meias finais da 
competição. A partida está agendada para as 19h00, 
no Pavilhão Flavio Sá Leite. 

A equipa do ABC, apoiada pelo seu público, deve 
confirmar a passagem à final da competição e lutar 
pelo título. Os minhotos têm-se mostrado superior 
aos algarvios. Mas falta provar, em campo, esse 
favoritismo. Por sua vez, o SL Benfica defronta hoje 
o Águas Santas, às 17h00 na outra meia final da 
prova. Também aqui, a vantagem teórica vai para os 
lisboetas. No entanto, o Águas Santas tem mostrado 
um andebol de qualidade, apesar da derrota frente ao 
ABC de Braga.  Antes dos jogos decisivos, às 15h00, 
joga-se para o 5.º e 6.º lugares da competição. Uma 
disputa que será entre as equipas do Sporting e o 
Alavarium AC. Depois do jogo, serão entregues os 
troféus relativos a esses lugares.
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

VETERANOS • Festa de entrega de prémios do Cam-
peonato da Madeira de Veteranos, 22h, “Molhe”.
FUTEBOL • Mateus (Angola), Mexer (Moçambique),Ali
Gahzal (Egipto), Mário Rondon (Venezuela), todos do
CD Nacional, Heldon e Gégé (Cabo Verde), do Marí-
timo, ao serviço das selecções nacionais. • Taça das
Confederações de 2013, no Brasil, até dia 30. • Jogo-
treino da Selecção Sub-14 da Madeira com os Inicia-
dos do CD Nacional, 10h, Campo Adelino Rodrigues
(ex-Liceu). • 1.º Torneio de futebol em Veteranos, or-
ganizado pelo Juventude AC, 14h/20h, Estádio de
Machico. • Captações para o futebol jovem do AC Mi-
lan/Madeira, 10h, Ribeira Brava. • O Juventude AC
organiza Torneio “Juve 2013” (para arletas nascidos
em 2003, 2005 e 2006, Complexo Desportivo do CF
União, na Camacha. • O CD Ribeira Brava organiza
Torneio de Escolas (com 28 clubes), 9h, Centro Des-
portivo da Madeira. • A equipa Sub-10 do CD Nacio-
nal em Torneio de Santa Maria da Azóia, até amanhã.
ANDEBOL • 4.ª edição do Torneio de Andebol “UM
GOLO PELA VIDA”, 9h/21h, Pav. Funchal. • Associa-
ção procede à entrega de prémios da época
2012/2013, 17h45/19h, Pav. Funchal, com HOMENA-
GEM à equipa de juvenis do Sports da Madeira, cam-
peã nacional da categoria. • 2.ª Divisão Masc./Zona
Sul, última jornada: Samora Correia-MARÍTIMO, 17h,
Lisboa. • João Ferraz e Pedro Spínola na Selecção
Nacional Sénior masculina na Macedónia (Skopje),
até segunda-feira. • Académico do Funchal no Camp.
Nacional da 2.ª Divisão de Juvenis Masc., em Samora
Correia, até amanhã. Hoje, jogos com Horta, 11h30, e
Zona Azul, 19h.
FUTSAL • Final da Taça da Madeira de Seniores: SÃO
ROQUE DO FAIAL-BAIRRO DA ARGENTINA, 18h, Pav.
Camacha. • Torneio de Encerramento de Futsal –
Benjamins, 9h30/12h30, Pav. Marítimo. • Meias-fi-
nais da Taça da Madeira de Juniores: Curral das Frei-
ras-Rib. Brava, 16h. Santanense-Marítimo, 18h.
JUDO • Madeirenses no Camp. Nacional Sub-23, Pav.
Pinhal Novo.
BASQUETEBOL • 1.º Campeonato da Madeira em Ca-
deira de Rodas, 15h/18h, Pav. Caniço. • Torneio de
Encerramento em todos os escalões, pela ABM. •
Treino da Selecção Regional Mini-12, 18h30/20h,
Pav. Caniço.
CICLOTURISMO • O CD 1.º de Maio organiza mais
uma Volta à Ilha da Madeira, em Cicloturismo, até
amanhã. Hoje, início em frente à discoteca “Vespas”,
no Funchal.
DIVERSOS • Clube de Futebol Carvalheiro cumpre o
76.º aniversário. “Xarabanda” realiza Concerto Solidá-
rio, 21h30, sede do clube. • Assembleia-Geral da
ADC Santo António da Serra (Relatório e Contas de
2012,Actividades para 2013), 21h, sede da colectivi-
dade. • Figura de cera de Cristiano Ronaldo exposta
no SEA LIFE Porto, até hoje. • Comemorações do 15.º
Aniversário do Complexo Desportivo da Nazaré, até
dia 22. Hoje, Grit Performance Challenge. • A JSD
Funchal Feira da Saúde e do Desporto, 14h, Jardins
do Lido. • A JSD Santana organiza “Dia J” - “Reco-
nhecimento da Vereda do Pico da Boneca-Achada do
Gramacho”. • A JSD Caniçal realiza a 2.ª Eliminatória
do Torneio de Pide 2013, 14h, Bar Domingues.
ATLETISMO • Camp. Regional de Juniores,
17h/20h30, Ribeira Brava, até amanhã. • Inscrições
para a 6.ª Corrida das Mulheres (1 €) - Império das
Louças, Mini-Mercado Catedral e Marina Shopping –
até dia 21. • O atleta do Clube Desportivo "Os Espe-
ciais", Samuel Freitas, integra a Selecção Nacional da
Associação Nacional de Desporto para a Deficiência
Intelectual (ANDDI-Portugal), no 9.º Campeonato do
Mundo – INAS, Praga, República Checa, até amanhã.
CANOAGEM • David Fernandes, Rodolfo Neves e
Joana Sousa (Naval do Funchal) no Campeonato da
Europa Sénior de Velocidade, em Montemor-o-Velho,
até amanhã.
MOTOS • Passeio de Motos – Cabaz Solidário até São
Vicente, para ajuda à ADENORMA – Associação de
Desenvolvimento da Cota Norte da Madeira, (no Cen-
tro Comunitários do Rosário – São Vicente), 12h.
TÉNIS-DE-MESA • Tiago Li (CD São Roque) em está-
gio internacional promovido pela ITTF (World Hopes
Week & Challenge), em Viena,Áustria, até segunda-
feira. • Marcos Freitas no Open Internacional da
China, na cidade de Changchun, até amanhã.
ANDEBOL DE PRAIA • Inscrições para o Circuito de
Andebol de Praia (3 etapas), na Marina do Lugar de
Baixo, Calheta e Santana.
CICLISMO • A Associação de Ciclismo da Madeira em
parceria com o CF Carvalheiro realizam um Encontro
de Escolas de Ciclismo e BTT, 14h, sede do Clube.
PATINAGEM DE VELOCIDADE • III Jornada Torneio de
Esperanças, “Sprint Cup” e “Master Cup”, Pista do
Faial, em Santana.
MAR • O Iate Clube de Santa Cruz promove “1.ª Se-
mana do Mar”, para os alunos das escolas básicas
(3.º e 4.º ciclos) daquele concelho, até ao próximo
hoje. Exposição do Parque Natural sobre a Reserva
Natural das Ilhas Desertas, na sede, 10h/13h.
TÉNIS • Daniel Rodrigues (Sub-14 do CD Nacional) no
Open Internacional Vilamoura,Algarve, até amanhã.
AQUATLO • III Aquatlo do Clube de Futebol Andorinha,
Penteada. Página 42
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7 ANDEBOL COM “AGENDA” CHEIA HOJE NO PAVILHÃO DO FUNCHAL

Entre as 17h45 e as 19h00dehoje, no
Pavilhão do Funchal, a Associação de
Andebol da Madeira, (AAM) fará a en-
trega de prémios referentes à época
desportiva 2012/2013. Momento para
homenagear os que mais se destaca-
ram, ao longo da temporada, bem
como o reconhecimento por parte da
instituição de uma temporada, onde,
conjuntamente, foipossível concretizar
tudo o que estava previsto, em termos
de plano de actividades. Na cerimónia
serão, então, entregues os prémios re-
lativos às competições regionais, assim
como aos elementos que se destaca-
ram individualmente. Será, também,
uma oportunidade de homenagear a
equipadoClubSportsdaMadeirapelo
títulonacional alcançadonoescalãode
Juvenis femininos. A Associação pro-
mete, ainda, uma surpresa, que será o
ponto alto da cerimónia de entrega de
prémios. Ao longo do dia, entre as 9h
e as 21h, também no Pavilhão do Fun-
chal,decorrea iniciativa “UmGolopela

vida”.Oevento temcomoprincipalob-
jectivo levar mais algum conforto a to-
dos os que padecem de cancro. Trata-
sedeumTorneiodeAndebol solidário,
destinadoaoescalãodeSeniores,mas-
culinos e femininos, que visa angariar
fundos para a Liga, já que à venda, du-
rante a realizaçãoda prova, estarão ca-
misolas e algumas barraquinhas, cujas
receitas reverterão, na sua totalidade,
para aquela entidade, bem como as
respectivas inscrições das equipas par-
ticipantes,mais de umadezena.
Em termos desportivos, o fim-de-

semana fica marcado pela última jor-
nada da 2.ª Divisão masculina/Zona
Sul, como tranquiloMarítimoa sedes-
locar a Samora Correia. Precisamente
nesta localidade decorre a 2.ª Divisão
de Juvenismasculinos, comapresença
do Académico do Funchal. Hoje, os
“estudantes” defrontam os açorianos
do Horte (11h30) e do Zona Azul (19h).

Vasco Sousa

vascosousa@jornaldamadeira.pt

Melhores da época serão distinguidos esta tarde, no Pavilhão do Funchal.

Solidariedade
e... prémios
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> rui serapicos

O ABC venceu o Sporting por
35-20, em jogo a contar para a
fase final do campeonato na-
cional de andebol, que decorre
este fim-de-semana no Pavilhão
Flávio Sá Leite, em Braga. 

Os bracarenses, que domina-
ram toda a segunda parte, já ven-
ciam ao intervalo por 17-9, uma
margem que não dá inteira ex-
pressão à manifesta superiori-
dade leonina durante o primeiro
quarto de hora, devida, em larga
medida ao desacerto dos braca-
renses nas primeiras acções
ofensivas.

Sporting entrou melhor
e comandou até aos 14 minutos

Os sportinguistas tiveram su-
cessivas vantagens de três golos:
de 1-4  aos 5 minutos, de 2-5 aos
8 e de 3-6 aos 10 minutos. 

Com o lateral Oleksandr a
evoluir em bom plano no capítu-
lo da concretização e mais acer-
to defensivo, que levava os
‘leões’ a cometer erros,  aos 14
minutos, o ABC reequilibra, de-
pois passa para a frente e   as-
sume irreversivelmente o con-
trolo da vantagem.  

Após o intervalo, os academis-
tas, bem apoiados pelo público
que recheava metade das ban-
cadas, foram dilatando o avanço,
que aos 8 minutos da etapa com-
plementar chegou a ser de onze
golos (22-11)  e mesmo de doze
golos: 30-18 aos 22 minutos, o
que permitiu ao treinador
bracarense ir rodando elemen-
tos—  dando oportunidades de

jogo  aos menos experimentados
e poupando os mais usados para
o encontro de hoje ao fim da
manhã.   Mesmo assim, a sete
minutos do fim do jogo a dife-
rença ainda aumentou para os
treze golos (31-18) e depois
catorze (32-18), e quinze (33-
18) com quatro minutos para
jogar e o vencedor mais do que
definido.

ANDEBOL

> Campeonato nacional de iniciados: fase final a decorrer em Braga.

CABINASPAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

ABC goleia Sporting e avança
corrida ao título nacional
O ABC venceu ontem o Sporting por 35-20, no primeiro jogo da fase final do campeonato
nacional de iniciados em andebol, a decorrer no Pavilhão Flávio Sá Leite.

ABC 351 

Filipe Costa e Daniel Costa (GR)
Francisco Peixoto, João Peixoto (2), Gonçalo
Costa, Oleksandr Nekrushets (9), José Fins
(1), Alexandre Pinheiro (2), André Gomes (8),
João  Duarte (2), Miguel Barbosa, Hugo
Manso (4), Lucas Ferrão (4), João Pontes
(1), André Sousa, Rui Ferreira (2)
Treinador: Gabriel Oliveira

Bernardo Carneiro e José Miguens (GR);
Afonso Cascada, João Garcia (7), Filipe
Fernandes (2), António Hussen, Pedro Costa
(1), Martim Cascada, Simão Pedro (2),
Ricardo Martinez (1),  André Benjamim,
Francisco Lisboa (2), Diogo Lopes (5), José
Miguens, Diogo Caçador
Treinador: Nuno Trancoso
Árbi t ros:  Mário Coutinho e Ramiro Silva
(Aveiro)
Intervalo: 17-9

FLÁVIO FREITAS

Equilíbrio inicial, até que Oleksandr começou a desequilibrar

lll

“Foi o primeiro jogo de
uma fase final de inicia-
dos. A ansiedade é parte
do jogo. Avisei-os para não
entrarem muito nervosos.
O Sporting era uma equipa
que eu não conhecia.
Antes do início da segunda
parte, eu falei com os 
jogadores que iam entrar.
Disse-lhes: não abrandem
porque amanhã (hoje)
temos outro jogo e pre-
cisamos de ter gente 
fresca para jogar ”.

Gabriel Oliveira
(Treinador do ABC)

SPORTING 201 

lll

“O nível é diferente. Não
foi nada de extraordinário,
nada que não estivesse à
espera. Nós tivemos algum
receio destes jogadores,
que são jogadores ainda
com poucas presenças. 
Estamos a conquistar pre-
senças. Sabemos que a
dificuldade desta série,
com o campeão nacional e
o vice-campeão nacional
ia ser complicada”.

Nuno Trancoso
(Treinador do Sporting)

ABC-A. Santas
hoje às 11h30
A fase final do ‘Nacional’ de
iniciados segue hoje às 11h30
no Pavilhão Flávio Sá Leite,
com o jogo ABC-Águas Santas.
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ANDEBOL
ABC ENTRA

A VENCER 

NA FASE FINAL 

DO NACIONAL

DE INICIADOS 

>> 25
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> ana marques

A menos de uma semana da
Gala do Desporto da Universi-
dade do Minho (UMinho), que é
já na próxima quarta-feira, ulti-
mam-se os pormenores da XIII
edição desta gala anual que é a
grande festa do Desporto da
Academia Minhota. 

O evento que vai homenagear
todos os campeões da UMinho
(nacionais e europeus) da época
desportiva 2012/1013 e galar-
doar algumas personalidades da
academia que mais se destaca-
ram a nível desportivo. 

Organizada pelos Serviços
de Acção Social da UMinho
(SASUM), em cooperação com
a Associação Académica da Uni-
versidade do Minho (AAUM)
desde 2001,  a Gala do Desporto
2013 terá lugar no Salão Me-
dieval da Reitoria da Universi-
dade do Minho, em Braga, pelas
19.15 horas. 

Os Galardões entregues, de-
nominados de “Podium”procu-
ram institucionalizar o recon-
hecimento pelo desempenho

daqueles que no decorrer do ano,
mais se destacaram em cada ca-
tegoria. É também um momento
de convívio que procura servir
de estímulo para que cada vez
mais estudantes/jovens con-
ciliem os estudos com a prática
desportiva e procurem o sucesso
em ambas as vertentes. 

As categorias a concurso este
ano são: Monitor do Ano, Trei-
nador do Ano, Atleta Masculino
do Ano, Atleta Feminino do Ano
e Atleta Percurso Desportivo. 

Até à próxima terça-feira o jor-
nal ‘Correio do Minnho’ vai
anunciar, de uma forma faseada,
os nomeados para as respectivas
categorias. 

Atleta Masculino do Ano 
Na categoria de Atleta Mas-

culino do Ano, estão nomeados
Alexandre Silva, Fernando Pa-
trício, Sérgio Gonçalves, Luís
Vaz e Humberto Gomes. 

Alexandre Silva (Adminis-
tração Pública), é atleta de Ténis
e foi medalha de ouro no CNU
individual; foi medalha de ouro
no CNU de pares mistos e ainda
medalha de bronze no CNU por
equipas. O atleta está ainda apu-
rado para o Europeu da modali-
dade. 

Fernando Patrício (Adminis-
tração Pública), foi campeão na-
cional universitário em três
modalidades (futebol11, fute
vólei, futebol 7). Vai ainda par-

ticipar no Europeu de Fute-
bol’11 que se vai realizar de 23 a
30 de Junho, em Almeria (Es-
panha). 

Sérgio Gonçalves (Engenharia
Civil), atleta de futsal masculi-
no, foi campeão nacional univer-
sitário e vai participar no Eu-
ropeu da modalidade que se vai
realizar de 21 a 28 de Julho,
Málaga (Espanha). 

Luís Vaz (Engenharia Elec-
trónica), atleta de natação foi
campeão nacional universitário
nos 100 metros livres e 400 met-
ros livres e foi ainda medalha de
bronze nos 50 metros livres. O
atleta está a aguardar convo-
catória para as Universíadas. 

Humberto Gomes (Eng.ª Ci-
vil),  atleta de andebol foi Cam-
peão Nacional Universitário e
vai participar no Europeu da
modalidade que se realiza de 23
a 30 de Junho, Katowice (Poló-
nia). 

Olhando para trás, os vence-
dores desta categoria até à actua-
lidade foram: em 2002, o pri-
meiro galardoado com o troféu
de Atleta Masculino do ano foi

Carlos Julião, atleta de voleibol
(Comunicação Social). Em 2003
o vencedor foi Tiago Silva, atle-
ta de andebol (Economia). Em
2004 o vencedor foi Bruno Cos-
ta, atleta de andebol (Direito).
Em 2005 o vencedor foi Hugo
Moisés, atleta de futebol e futsal
(LESI). Em 2006 o vencedor foi
Pedro Costa, atleta de atletismo
(Física). Em 2007 o vencedor foi
João Castilho, atleta de andebol
(Engenharia Têxtil). Em 2008 o
vencedor foi José Fernandes,
atleta de taekwondo (Eng.ª Bio-
médica). Em 2009 o vencedor
foi Filipe Magalhães (Eng.ª de
Comunicações) atleta de ande-
bol. Em 2010 levou o troféu
Eduardo Rodrigues (Mestrado
em Ensino de Filosofia no Ensi-
no Secundário), atleta de futsal.
Em 2011 o vencedor foi Rui
Bragança (Medicina) atleta taek-
wondo. Em 2012 o vencedor foi
Rui Coelho (Engª Civil) atleta
de Basquetebol. Este ano a in-
cógnita está no ar…

São consideradas para a se-
lecção dos cinco nomeados nes-
ta categoria, o currículo despor-
tivo no respectivo ano lectivo;
desempenho académico do estu-
dante/atleta no ano lectivo re-
spectivo; Participações Interna-
cionais Universitárias.

Para as cinco categorias estão
nomeadas as cinco personali-
dades que mais se destacaram
em cada uma delas.  

Apresentamos hoje os nomea-
dos para a categoria de Atleta
Masculino do ano, amanhã dare-
mos a conhecer os nomeados
para a categoria de Atleta Femi-
nino do Ano.

UMINHO

> Os nomeados são: Alexandre Silva, Fernando Patrício, Sérgio Gonçalves, Luís Vaz e Humberto Gomes.

DESPORTOGALA ANUAL

DR

Alexandre Silva

DR

Humberto Gomes

DR

Fernando Patrício

DR

Sérgio Gonçalves

DR

Luís Vaz

Cinco candidatos eleitos 
para atleta masculino do ano
Alexandre Silva, Fernando Patrício, Sérgio Gonçalves, Luís Vaz e Humberto Gomes são os
estudantes da Universidade do Minho nomeados para a categoria de atleta masculino do
ano. O vencedor será anunciado na Gala do Desporto, agendada para quarta-feira.

lll

A Gala do Desporto da Uni-
versidade do Minho real-
iza-se na próxima quarta-
feira. Cerimónia vai
distinguir os estudantes
que mais se destacaram
nos campeonatos na-
cionais universitários, ten-
do em conta o respectivo
desempenho académico.
Alexandre Silva, Fernando
Patrício, Sérgio Gonçalves,
Luís Vaz e Humberto
Gomes estão nomeados. 
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redacção

A selecção nacional viaja hoje
para a Macedónia, com chegada
a Skopje pelas 22.30 horas (lo-
cais), depois de escalas em
Frankfurt e Zagreb. Amanhã, a
partir das 20.30 horas, locais, (ou
seja, menos uma em Portugal
Continental), portugueses e
macedónios discutem o segundo
lugar no grupo 1 de apuramento
ao Europeu a disputar na Dina-
marca.

Após o jogo em Guimarães
frente à Espanha e a poucas ho-
ras da equipa viajar para Skopje,

o seleccionador nacional Rolan-
do Freitas fez para a comuni-
cação social a avaliação ao con-
fronto que lotou o Multiusos de
Guimarães e projectou a decisiva
partida diante da Macedónia.

Derrota com Espanha
— campeã do mundo

“Quarta-feira, fizemos uma boa
primeira parte. Tivemos momen-
tos bons durante a segunda parte
numa partida onde entrámos em
campo para ganhar. Sabíamos
que era extremamente difícil
consegui-lo mas lutámos sem-
pre, com coragem, com ambição

de fazer alguma coisa de positivo
nesse jogo”, comentou Rolando
Freitas. “Não conseguimos, mas
é preciso encarar de uma forma
positiva este desfecho na sua
globalidade, exibição e resulta-
do, isto é, relevando o que nós
fizemos de melhor no jogo. 

Convém recordar que a Espan-
ha é a campeã do Mundo, não
vencemos a Espanha há 31 anos,
mas não podemos aceitar os
parabéns das diversas pessoas
que se acercaram da equipa con-
tentes com o seu desempenho.
Porque nós próprios não estamos
satisfeitos por termos perdido,

como aliás nunca ficamos em
situações de derrota, e temos
sempre a ambição e fazer mais e
melhor, refere o selecionador na-
cional. 

“Mas, ao mesmo tempo, temos
de ter os pés bem assentes no
chão e perceber que a tarefa do
jogo era difícil, perante um ad-
versário com muita qualidade e
mérito”, acrescenta, consideran-
do que o nível da partida “foi ex-
tremamente elevado”.

Para o seleccionador nacional,
Portugal “correspondeu, jogou
também a um nível elevado mas
não foi capaz de manter uma re-
gularidade durante todo o jogo, o
que foi mais notório na segunda
parte, mas tem de sair satisfeito
com o que fez mas não com o re-
sultado.” 

AMANHÃ ÀS 19H30 HORAS PORTUGUESAS, TURMA DAS QUINAS JOGA APURAMENTO AO EUROPEU

Selecção prepara operação Macedónia

DR

Rolando Freitas, seleccionador
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Silvino Cardoso

A 15 de Junho de 1988 nasceu
a Associação de Andebol de Vi-
seu., por determinação do en-
tão director-geral dos Despor-
tos, Mirandela da Costa, que
obrigava a criação de associa-
ções desportivas em todas as
sede de distrito. 
Assim, o seu primeiro presi-
dente da AA Viseu foi Valdemar
Santos, fervoroso adepto do
andebol. Actualmente, Joa-
quim Escada é o timoneiro do
andebol na Beira Alta.

Ao Diário de Viseu Joaquim
Escada fez um balanço dos úl-
timos 25 anos de andebol no
distrito. “Como todas as orga-
nizações, a modalidade teve al-
tos e baixos. Mas a verdade é
que tudo o que se passou e to-
das as pessoas que estiveram
à frente dos destinos da AA Vi-
seu, assim como todos os clu-
bes filiados, foram importantes
para o crescimento do andebol
e para este chegar ao patamar
que chegou”, começou por
afirmar.

Sobre o facto de o distrito
ainda não ter um clube no pri-
meiro escalão nacional, o diri-
gente não tem dúvidas de que
“para que essa pretensão se
concretize tem de haver um
projecto de consolidação ao ní-
vel mais alto do andebol, com
sustentabilidade, ao mesmo
tempo que há que fazer sentir
às entidades da região a im-

portância da competição de
alto rendimento, não só como
mais-valia para a captação de
jovens, mas também para uma
maior valia em termos econó-
micos, já que ninguém duvida
que o desporto é  também um
elo importante para o turismo”

O presidente da AA de Viseu
tem esperança de que “virão
novos tempos, novas ideias e
formas de pensar que permi-
tirão que, mais tarde ou mais
cedo, surja competição no dis-
trito ao mais alto nível”

Admite que nesta altura
“ape nas duas equipas estão a
competir na fase complemen-
tar da 3.ª Divisão, o Académico
de Viseu e o Andebol Clube de
Lamego”, mas recorda que “os
responsáveis estão a trabalhar
pa ra que num futuro pró ximo
possam haver mais equipas se-
niores”.

18 clubes filiados 
e 1 200 atletas

De acordo com Joaquim Es-
cada, a AA Viseu tem 18 clubes
e 1.200 atleta inscritos, que
“permitiram que 62 equipas te-
nham disputado campeonatos
regionais e nacionais, na maio-
ria em escalões de formação”

Há muitos atletas na forma-
ção, mas

poucas equipas seniores. A jus-
tificação do principal respon-
sável pelo andebol no distrito
justifica: “Muitos jogadores que
fizeram a sua formação em
clubes do distrito fazem parte
de outras equipas que partici-
pam nos campeonatos nacio-
nais, a que acresce o facto de
muitos deles terem de sair para
outras cidades pa ra estudar e
que acabam por ser engloba-
dos nas equipas de ssas locali-

dades”
Ainda sobre a importân-

cia da formação, Joaquim
Escada acentua que esta
“tem sido importante para
os clubes.”

Sobre as comemorações
de amanhã, o presidente da

AA Viseu afirma que “se diri-
gem aos jovens, pois são eles
os principais protagonistas
como praticantes”, preven do-
se que estejam em actividade

cer ca de 700 atletas. |

25 anos de andebol no
distrito com altos e baixos
Associação de Andebol de Viseu Amanhã são comemoradas as bodas
de prata da instituição. Presidente exorta à criação de bases sólidas
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Associação de Andebol de Viseu
assinala “bodas de prata”
Entrevista a Joaquim Escada | P12
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Iniciados do ABC entram a vencer na fase fi nal de iniciados

LUÍS FILIPE SILVA

O ABC iniciou ontem da 
melhor maneira a fase final 
do campeonato nacional de 
iniciados em andebol, ao 
vencer o Sporting na ron-
da inaugural por 35-20

A jogar em casa e com 
o apoio do público, os aca-
demistas acabaram por não 
sentir grandes dificuldades 
para vencer o jogo.

Mas o início do jogo não 
deixava transparecer a su-
premacia academista so-
bre os leões. A partida se-
guiu equilibrada até perto 
da metade da primeira par-
te, mas depois o ABC dis-
parou na frente do marca-
dor e o Sporting não mais 

teve argumentos para dis-
cutir o jogo.

Com Oleks e André 
Dias em especial desta-
que na finalização, o 
ABC não abran-
dou na segunda 
parte e cons-
t ru iu  cedo 
uma vanta-
gem que per-
mitiu ao técni-
co Gabriel Oliveira 
fazer uma gestão equili-
brada do grupo tendo em 
vista o jogo de hoje, dian-
te do Águas Santas. 

Os academistas nunca 
permitiram que o Sporting 
reentrasse na discussão 
do jogo e o triunfo aca-
bou por acontecer de for-

ma tranquila e sem gran-
des sobressaltos.

Para hoje está guardado 
mais um teste aos jovens 

academistas.

Lagoa vence 
Alavarium

N o  o u t r o 
jogo da tarde 
de ontem, o 

Lagoa venceu 
o Alavarium, por 

36-31, e também co-
meçou da melhor maneira 
a fase final do campeonato 
nacional de iniciados.

Hoje decorre a segunda 
jornada no Pavilhão Flávio 
Sá Leite com os seguintes 
encontros: Benfica-Alava-
rium (09h30) e Águas San-
tas-ABC (11h30).

ABC forte de mais 
para o Sporting

ANDEBOL: FASE FINAL DE INICIADOS

ABC
e Lagoa come-

çaram da melhor forma esta fase final de iniciados
em andebol

LUÍS FILIPE SILVA

Gabriel Oliveira satisfeito
O técnico dos iniciados do ABC, Gabriel Oliveira 

estava satisfeito com o desempenho dos seus pupi-
los. «Os jogadores entraram algo ansiosos, o que é 
normal por ser o primeiro jogo da fase final. 

Depois conseguiram fazer um bom jogo perante esta 
equipa do Sporting que não conhecia em termos de 
jogadores. Ao intervalo pedi-lhes que não abrandassem 
para dar hipótese à entrada de outros no jogo porque 
amanhã (hoje) temos outra partida de manhã».

Já Nuno Trancoso, técnico do Sporting, considerou 
«normal» o triunfo do ABC dada a «diferença de 
nível entre as duas equipas» mas considerou «muito 
exagerado» o resultado final.

Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga

Árbitros: Mário Loureiro e Ramiro 
Sousa (Aveiro)

ABC 35
Filipe Costa (Daniel Costa); Francisco 
Peixoto, João Peixoto (2), Gonçalo 
Costa, Oleks(9), José Manuel (1), 
Alexandre Pinheiro (2), André Dias 
(8), João Duarte (2), Miguel Barbosa, 
Hugo Manso (4), Lucas  Ferrão (4), 
João Pontes(1), André Sousa e Rui 
Ferreira (2), 

Treinador: Gabriel Oliveira

Sporting 20
Bernardo Carneiro; Afonso Ferreira, 
João Garcia (7), Filipe Fernandes 
(2), António Hussen, Pedro Costa 
(1), Martim Ferreira, Simão Santos 
(2), Ricardo Martinez(1), André 
Lourenço, Francisco Lisboa (2), 
Diogo Lopes, José Alberto e Diogo 
Caçador (5).

Treinador: Nuno Trancoso

intervalo: 17-9

Gabriel Oliveira, técnico do ABC
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Iniciados do ABC 
entram a golear
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Assim vão os tempos
Como é do conhecimento geral nos tempos atuais os 

nossos meios de comunicação social, quer sejam escritos 
ou falados, praticamente só falam de futebol, relegando 
todas as outras modalidades para o esquecimento e se 
as entidades privadas transmitem ou escrevem o que bem 
entendem já os canais de serviço público deveriam ter 
outro comportamento em dar a conhecer e levar até todos 
os portugueses as diferentes modalidades e espetáculos de 
inolvidável qualidade, podendo inclusive ajudar a economia 
nacional a crescer através do turismo e das multidões 
que essas modalidades congregam. Vou recordar 2 das 
mais recentes atividades na nossa região e que foram a 
Rampa da Falperra em Braga e o Campeonato da Europa 
de Canoagem em Prado, já sem falar desse Portugal vs 
Espanha em andebol realizado em Guimarães.

Quem não se recorda da década de 80, em que foi 
possível levar o Basquetebol, o Andebol, o Voleibol e 
o Atletismo a todo o território nacional? Quem não se 
recorda do início das transmissões televisivas dos jogos 
da NBA? Era a possibilidade de se assistir a grandes 
espetáculos dessas modalidades, bem como ver atuar 
alguns dos melhores praticantes da história da todos 
os tempos. 

Também gostaria de realçar o papel e a influência que 
comentadores televisivos, como Alves dos Santos, no 
Ciclismo, de Fernando Pais no Andebol, que nos deliciava 
com os seus comentários apaixonantes e didáticos, sem 
esquecer o grande contributo que o Prof. João Coutinho 
deu ao Basquetebol e que também nos jogos da NBA 
nos habituou com a sua frase inesquecível – “sejam 
bem-vindos ao jogo NBA da semana! E finalmente o 
Prof. Carlos Barroca, que ainda hoje é a voz televisiva 
do Basquetebol.

De facto, considero que os anos 80 e 90 do século 
passado, possibilitaram, a todos os amantes dessas 
modalidades, poder assistir à sua paixão pelo jogo. É 
importante realçar que, não havendo ainda o recurso 
à Internet, um jogo por semana era fortemente atrativo 
para muitos dos portugueses que apenas viam Futebol e 
Ciclismo. Atualmente o cenário não é, nem de perto nem 
de longe o mesmo. Quem quiser ver estas modalidades 
na televisão tem de pagar e mesmo assim o futebol é 
que é rei e já nem os canais pagos transmitem essas 
modalidades, somente se as federações suportarem os 
custos de produção. É imperioso reconquistar o mediatis-
mo dessas e doutras modalidades através dos meios de 
comunicação social e será seguramente uma das formas 
de as divulgar e, não só, dar a conhecer o que melhor 
existe, mas o que de melhor se faz no nosso país para 
fomentar e divulgar outras modalidades, contribuindo 
também para o conhecimento das terras onde se realizam 
esses eventos. Quem neste país tem conhecimento que 
no último fim de semana (8 a 10 de junho) passaram por 
Guimarães cerca de 5000 ginastas, na Festa Nacional da 
Ginástica? E tem noção de quantos familiares, amigos e 
apaixonados dessa modalidade, os acompanharam? Façam 
as contas porque foram 3 dias e vejam se o desporto 
não pode ajudar a economia. 

Senhores governantes vejam como em tempo de crise 
poderemos ajudar as finanças a revitalizar-se podendo 
encontrar parcerias e conjugação de interesses para 
bem de todos.

OPINIÃO

LUÍS COVAS
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL • Marítimo realiza treinos de
captação para a sua equipa “B”, 16h,
Santo António. • Mateus (Angola), Mexer
(Moçambique),Ali Gahzal (Egipto), Mário
Rondon (Venezuela), Heldon e Gégé
(Cabo Verde), ao serviço das selecções
nacionais. • Captações do AC Milan/Ma-
deira, 19h, Ribeira Brava.
CANOAGEM • David Fernandes e Joana
Sousa (Naval do Funchal) no Campeo-
nato da Europa Sénior de Velocidade,
em Montemor-o-Velho, até domingo.
ANDEBOL • João Ferraz e Pedro Spí-
nola no estágio da Selecção Nacional
Sénior masculina, em Guimarães, até
hoje. • Académico do Funchal no Nacio-
nal da 2.ª Divisão de Juvenis Masc., em
Samora Correia, até domingo. Hoje, jogo
com o Samora Correia, 21h.
DIVERSOS • Figura de cera de Cristiano
Ronaldo no SEA LIFE Porto, até amanhã.
• Comemorações do 15.º Aniversário do
Complexo da Nazaré, até dia 22. Hoje,
Jantar alusivo à data. • Arraial Popular
na sede do CF Carvalheiro, 19h30.
ATLETISMO • Inscrições para a 6.ª Cor-
rida das Mulheres (1€) - Império das
Louças, Mini-Mercado Catedral e Ma-
rina Shopping – até dia 21. • O atleta de
"Os Especiais", Samuel Freitas, integra
a Selecção Nacional da Associação Na-
cional de Desporto para a Deficiência
Intelectual (ANDDI-Portugal), no 9.º
Campeonato do Mundo – INAS, em
Praga, República Checa, até domingo.
GOLFE • Eduardo Rangel, presidente do
Grupo Rangel, vai estar, a propósito da
4.ª qualificativa do Torneio FedEx Golf
Challenge, no Funchal.
BASQUETEBOL • Campeonato da Ma-
deira Cadeira Rodas, 19h, Pav. Caniço.
ANDEBOL DE PRAIA • Inscrições para
o Circuito regional (3 etapas), na Marina
do Lugar de Baixo, Calheta e Santana.
MAR • O Iate Clube de Santa Cruz pro-
move “1.ª Semana do Mar”, para os
alunos das escolas básicas daquele
concelho, até amanhã. Exposição do
Parque Natural sobre a Reserva Natural
das Ilhas Desertas, na sede, 14h/19h.
TÉNIS • Daniel Rodrigues (Sub-14 do
CD Nacional) no Open Internacional de
Vilamoura, no Algarve, até domingo.
TÉNIS-DE-MESA • Tiago Li em estágio
da ITTF, em Viena,Áustria, até segunda-
feira. • Marcos Freitas no Open da
China, em Changchun, até domingo.
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O Conselho de Go-
verno, reunido ontem em
plenário, decidiu louvar
publicamente alguns feitos
desportivosdesignificativo
relevo de atletas e colecti-
vidades madeirenses, em
competições de âmbito
nacional.

Assim, no andebol, é
realçada a equipa de juve-
nis femininos do Club
SportsMadeira,querecen-
temente se sagrou cam-
peão nacional. "Aten-
dendo que ao se tornarem
campeãs nacionais exalta-

ram bem alto o nome da
Região Autónoma da Ma-
deira, o Conselho de Go-
verno resolve louvar publi-
camente o Club Sports
Madeira, atletas, dirigentes
e técnicos", conforme se
pode ler.

Ainda no andebol, lou-
vado publicamente foi
também a equipa sénior
feminina do Madeira SAD,
que conquistou a Taça de
Portugal. Com "esta presta-
ção, as atletas dignificaram
ao mais alto nível a moda-
lidade, a Região e o des-

porto regional", de acordo
com o elogio público.

Relevo ainda para a
mesma distinção para o
Clube Kickboxing e Full
Contact do Funchal, que
venceuoCampeonatoNa-
cional na categoria de 69
kg, na vertente Lightkick.
Neste caso, para além do
próprio clube, dirigentes e
técnicos, fica também o
louvor público aos atletas
RubenFilipeLuz, Isabel Ru-
bina Abreu e Bruna Livra-
mento. 1

David Spranger

Juvenis femininos do Sports Madeira sagraram-se campeãs nacionais

Os recentes títulos de campeões nacionais con-
quistados por atletas e clubes madeirenses
foram alvo de louvores do Governo Regional.

GR louva campeões

JM
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Andebol: JAC de Alcanena joga 
fase final este fim-de-semana

A equipa de juniores do Juventude 
Amizade e Convívio, de Alcanena, joga este 
fim-de-semana a fase final do campeonato 
nacional em Ansião e Penela. Na primeira 
jornada, em Ansião, o JAC joga com CDB 
Perestrelo às 20 horas, depois do encontro 
entre Maiastars e Juventude Lis (18h). No 

domingo os jogos disputam-se em Penela, 
com o JAC a defrontar o Maiastars (18h) 
e o Juv. Lis a jogar com o Prestrelo. Na 
segunda-feira, feriado do 10 de Junho, 
o JAC joga com as leirienses (10h) e o 
outro jogo, entre Perestrelo e Maiastars 
disputa-se às 12 horas.
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ACV na FESTAND
No sábado passado, no emblemático Pavilhão Flávio Sá Leite, em
Braga, casa do ABC, os atletas mais jovens do ACV Andebol Clube
participaram no Festand. Este evento reuniu várias outras formações
do Norte numa verdadeira jornada de desportivo e alegria.
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ANDEBOL
TORNEIO REGIONAL FEMININO

No próximo fim-de-semana, dias 8 e 9 de Junho, várias selecções
regionais de andebol jogam em Famalicão o Torneio Regional Fe-
minino. Os jogos vão decorrer na Didáxis de Riba de Ave, que é co-
organizadora do torneio, juntamente com a Federação Portuguesa
de Andebol, a Associação de Andebol de Braga e o município de
Famalicão.
O vencedor estará entre as selecções de Aveiro, Leiria, Madeira e
Braga, equipa com nove atletas da Didáxis, facto realçado pelo pre-
sidente da direcção administrativa da Cooperativa de Ensino Didáxis.
As palavras de José Fernandes encontraram eco no presidente da
Associação de Andebol de Braga, que destacou o facto do torneio se
realizar «num jovem clube que tanto tem feito para conseguir bons
resultados».
O vice-presidente da Federação Portuguesa de Andebol, Augusto
Silva, deu os parabéns à Associação de Braga, ao município de
Famalicão e à Didáxis pela dinâmica que têm demonstrado ao longo
dos anos, anunciando que várias atletas da Didáxis estão a um passo
das selecções nacionais, fruto do trabalho da escola e do seu professor
Artur Fernandes.
Da parte do município famalicense, o vereador do Desporto, Leonel
Rocha, realçou que a Câmara de Famalicão tem uma política des-
portiva de aposta na formação e entende que isso tem os seus frutos,
sendo o andebol e o xadrez da Didáxis um exemplo vivo. O autarca
destacou ainda a importância de Famalicão receber eventos desta
natureza.
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DIDÁXIS PROMOVE
TORNEIO REGIONAL
FEMININO
DE ANDEBOL
PÁG. 18
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Sporting ganha
a 14.ª Taça de Portugal
 Os leões ganharam a Ta ça, mas 
tiveram de trabalhar muito para o 
conseguir, perante um poderoso 
Porto, na final disputada em Tavira.
 Num pavilhão praticamente 
lotado (Dr. Eduardo Mansinho, em 
Tavira) sob um calor abrasador, teve 
de se chegar ao prolongamento para 
se encontrar o vencedor, que foi o 
Sporting, por 30-28.  
 Depois de um empate (25-25) 
no tempo regulamentar de um jogo 
muito equilibrado, motivados pela 
presença do presidente Bruno Car-
valho nas bancadas, os “leões”, mostraram-se superiores no prolongamento.  
 Na repetição da final da época passada, o Sporting voltou a superiorizar-se, conquis-
tando a segunda Taça de Portugal consecutiva.
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Infantis femininos (nacional) – A CPVV venceu 

(26-19) na Vacariça, para o campeonato na
cional, tendo-se classificado em 4º lugar com 
36 pontos em 16 jogos. O CD Pateira classifi

cou-se em 5º lugar com 30 pontos. A sanjo-
anense ficou em 1º (45p), seguido de Alava-
rium (44) e Espinho A (43).
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 andebol

Torneio de bambis – No passado domingo realizou-se no pavilhão da LAAC o 6º encontro regional de minis. Apesar de tempo de comunhões, que 
impossibilitou a presença de diversas equipas, as que disseram sim realizaram cada uma seis jornadas. Uma palavra de apreço às mães das atletas, 
que aproveitaram o evento para explorar um bar com géneros confecionados pelas mesmas. 
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