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Paulo Barreto é o novo treinador
dos seniores masculinos da AAC
Depois de muitas dificuldades
para manter a equipa em competição – por causa dos elevados
custos exigidos pela Federação de
Andebol de Portugal -, os seniores
masculinos vão mesmo participar, uma vez mais, na Zona Centro no Nacional da 3.a Divisão.
E para a época 2011/2012, a turma academista contará com
algumas caras novas, desde logo
com um novo treinador. O eleito
é Paulo Barreto, que está de
regresso a um clube que bem
conhece, ele que nos dois anos
anteriores esteve ao serviço de
NDA Pombal e Lousanense.
I

O também professor de
Educação Física, que se notabilizou pelo excelente trabalho ao nível da formação no
CDUL e na Escola Secundária
Quinta das Flores, esteve à
frente da equipa de andebol
da Académica em 2005/2006,
tendo, na altura, atingido a fase final da prova.
Os treinos arrancaram na
segunda-feira e os estudantes já
conhecem, inclusivamente, o
calendário, estando integrados
numa série de nove equipas, das
quais duas serão apuradas para
a fase final. l

D. R.

Técnico, que o ano passado esteve no NDA Pombal, regressa a um clube que bem conhece.
Os trabalhos para a nova época começaram segunda-feira e o calendário também já está definido

PAULO BARRETO já começou a
trabalhar na Académica

17/09 1.ª JORNADA 10.ª 03/12

08/10 4.ª JORNADA 13.ª 14/01

05/11 7.ª JORNADA 16.ª 11/02

Académica – Albicastrense
1.º Maio – Batalha
Ass.20Km Almeirim – Ac. Viseu
Samora Correia – Ílhavo

Samora Correia - Ass. 20Km Almeirim
Juve Lis – 1.º Maio
Ílhavo – Académica
Ac. Viseu – Albicastrense

Ac. Viseu – Ílhavo
Batalha - Juve Lis
Albicastrense – Samora Correia
Académica - Ass. 20 Km Almeirim

24/09 2.ª JORNADA 11.ª 17/12

15/10 5.ª JORNADA 14.ª 21/01

12/11 8.ª JORNADA 17.ª 25/02

Juve Lis – Samora Correia
Ílhavo - Ass. 20Km Almeirim
Ac. Viseu – 1.º Maio
Batalha – Académica

Batalha – Ac. Viseu
Albicastrense – Ílhavo
Académica -Juve Lis
1.º Maio - Samora Correia

1.º Maio – Académica
Ass. 20 Km Almeirim – Albicastrense
Samora Correia – Batalha
Juve Lis – Ac. Viseu

01/10 3.ª JORNADA 12.ª 07/01

29/10 6.ª JORNADA 15.ª 04/02

19/11 9.ª JORNADA 18.ª 10/03

Albicastrense – Batalha
Académica – Ac. Viseu
1.º Maio – Ílhavo
Ass. 20Km Almeirim - Juve Lis

Ass. 20Km Almeirim – 1.º Maio
Samora Correia – Académica
Juve Lis – Albicastrense
Ílhavo – Batalha

Ílhavo - Juve Lis
Ac. Viseu - Samora Correia
Batalha - Ass. 20 Km Almeirim
Albicastrense – 1.º Maio
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Camisolas de Carlos Matos e Carlos Ferreira imortalizadas no Sá Leite

Noite de emoções fortes “abafou”
apresentação do ABC
 Luís Filipe Silva
Foi uma noite de emoções
fortes aquela que ontem apresentou o plantel do ABC aos
seus associados. E o ponto
mais alto aconteceu na homenagem a Carlos Matos,
capitão do ABC que colocou
um ponto final na sua carreira de atleta, a maior parte passada a servir o clube
academista.
O atleta foi chamado para
junto do plantel do ABC e
atravessou o Flávio Sá Leite
perante a maior ovação da
noite, já com as lágrimas a
escorrer pela face.
Depois de cumprimentar
um a um os seus ex-colegas,
Matos deu um forte abraço a
Luís Bogas, o seu sucessor.

seis dos quais ao serviço do
ABC (três pelo FC Porto), entre outros.
Com a sucessão de acontecimentos, o jogo entre o ABC
e os espanhóis do SD Teucro
passou completamente para
segundo plano.

ABC “esmagou”
Teucro

Carlos Matos passa o testemunho a Luís Bogas, novo capitão do ABC

Seguiu-se a homenagem,
com o presidente Luís Teles
a presentear Matos com uma
lembrança, mas para surpresa geral, o ABC anunciou aos

Taças da formação entregues aos dirigentes

Campeões do presente
e do futuro em desfile
Fazendo jus ao nome de Escola, o ABC fez desfilar ontem,
antes do jogo de apresentação da equipa sénior, os seus atletas
das equipas de iniciados, juvenis e juniores, que entregaram as
taças conquistadas na época passada aos dirigentes.
Foi ao som dos Queen “We are de the champions” que os
jovens entraram no Flávio Sá Leite para fazer a entregas das
taças a Jorge Contente e Manuel Marinho.

adeptos que estavam no pavilhão que os números envergados por Carlos Matos (20)
e Carlos Ferreira (16) seriam
retirados da grelha, de modo
a imortalizar os dois andebolistas nacionais com mais títulos conquistados.

Carlos Ferreira, antigo guarda-redes, agora adjunto de
Carlos Resende é o atleta
com o currículo mais recheado seguido de... Carlos Matos, que ostenta 130 internacionalizações AA, 9 campeonatos seniores conquistados,

No que diz respeito ao jogo
de apresentação, o ABC “cilindrou” o Teucro, por 39-20, num
jogo de sentido único e que
ao intervalo registava já um
desnível de 9 pontos.
A equipa de Carlos Resende
mostrou outro andamento e
não teve dificuldades em anular completamente a equipa
do Teucro, tendo fechado em
beleza uma noite memorável
para os adeptos do ABC.
Nesta partida destaque para
os sete golos apontados por

Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga
Árbitros: Pedro Ribeiro

e Marco Dias

ABC

39

Humberto Gomes(Bruno Dias); José
Rolo (2), Fábio Vidrago (5), João
Rodrigues (3), Tiago Pereira (2),
João Santos (2), Pedro Seabra (2),
Sérgio Caniço (1), Miguel Sarmento,
Simão Félix, Rui Lourenço (5), Mário
Peixoto (1), José Ricardo Costa (2),
José Coelho (7), Álvaro Rodrigues
(2), Luís Bogas, Nuno Rebelo (2) e
André Azevedo (2).
Treinador: Carlos Resende

Teucro

20

Miguel Marinho; Carlos Pombo (1),
Miekl Unanue, Alberto Salgado (2),
Fernandez (3), Miguel Porto (2),
Tomás Moreira (1), José Manuel
Rial (2), Eduardo Alonso, Carlos
Arias, Jorge Silva (1), Carlos Garcia
(3), Borja Pedreira (4), Alejandro
Fortaleza (1)
Treinador: Javier Bárrios

José Coelho, bem como para
Rui Lourenço e Fábio Vidrago,
que com cinco tentos cada um
contribuíram para o avolumar
do resultado.

Carlos Matos surpreendido com a homenagem do ABC

«Um dos maiores troféus
da minha carreira»
Carlos Matos foi totalmente apanhado de surpresa com
a homenagem que o ABC
lhe proporcionou ontem antes do jogo de apresentação
com o Teucro.
O facto de a sua camisola ter sido retirada de circulação, deixou o antigo capitão ainda mais sentido. «Tenho de agradecer ao ABC o
que me fez. Retirar a minha
camisola, foi um dos maiores
troféus da minha carreira.
Foi inesperado, por ser a
primeira vez que o ABC fez
isto, juntamente com outro
grande campeão, que é o Carlos Ferreira. Fiquei completamente surpreendido, não estava à espera e só tenho de
agradecer ao ABC», disse.
O jogador realçou que «durante a minha carreira o meu
objectivo foi tentar sempre
honrar esta camisola».

Presidente Luís Teles ladeado por Carlos Matos e Carlos Ferreira, dois grandes campeões

«Deixei de fazer o que mais
gostei em toda a minha vida e
deixei-o na minha casa, onde
passei mais tempo do que na
minha própria casa, junto de
grandes amigos.
O público sempre me acarinhou a mim e aos meus co-

legas e isso é a prova que
sempre suei esta camisola.
Fiquei emocionado com a
homenagem do ABC e do
público, que é o meu público», disse.
Carlos Matos vai continuar
ligado ao ABC, agora com

papel no departamento de
marketing.
«Vou ser mais um a ajudar
na estrutura do ABC. Será um
prazer mas era também uma
obrigação de ajudar o clube
que me formou como homem e atleta»,Página
frisou. 6
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ABC apresenta-se
com vitória
frente ao Teucro
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ANDEBOL - PAULO FIDALGO, TREINADOR DO MADEIRA SAD MASCULINO, VICE-CAMPEÃO NACIONAL

«É difícil pedir mais
depois do que alcançámos»
«Três candidatos
fortes ao título»
«Na minha opinião, os principais candidatos ao título são o
FC Porto, Benfica e Sporting
pelo investimento que estes
clubes fizeram. Eles têm de se
assumir como candidatos e
demonstrar, dentro do campo,
esse estatuto. Depois, há três
equipas que podem complicar
a vida aos “grandes”: o Madeira SAD, o ABC de Braga e o
Águas Santas».

«Uma equipa
guerreira e unida»
«Espero que na época
2011/12, o Madeira SAD seja
uma equipa à imagem dos últimos anos, ou seja uma
equipa guerreira, unida, com
sede de vitórias e mentalmente preparada para tudo».
Carlos Jorge

«Pessoas vão
nos apoiar»
«Se a equipa se mantiver
como a época passada, fico
muito contente com o público
a nos apoiar. Tivemos, quase
sempre, o pavilhão cheio e se
jogarmos bom andebol e conseguirmos boas vitórias, as
pessoas vêm nos ver e apoiar.
Temos de trabalhar para conquistar o público e sabemos
que, se não realizamos bons
jogos, se não tivermos vitórias,
não teremos público a assistir
aos jogos. Mas julgo que
vamos conseguir».

O técnico da “sociedade” insular tem um discurso cauteloso e, para já, aponta aponta
para a presença na final da Supertaça. Promete apenas trabalhar muito e bem, por
forma a mostrar que «temos uma boa equipa e que praticamos bom Andebol».
Depois de dois brilhantes 2.ºs lugares
nos dois últimos campeonatos nacionais e de ter sido finalista vencido na
Taça de Portugal, Paulo Fidalgo preparase, uma vez mais, para comandar os
destinos do Madeira Andebol SAD na
época 2011/12, onde alguns colocam a
fasquia alta, ou seja o título nacional. O
técnico, no entanto, tem os pés bem assentes no chão e sabe das dificuldades
que irá encontrar neste percurso, onde
FC Porto, Benfica e Sporting - pelos investimentos efectuados - assumem-se
como principais candidatos. O técnico
do Madeira SAD não entra em euforias
e diz que os objectivos do clube serão
traçados, por etapas, esperando que a
equipa jogue bom andebol e que consiga bons resultados para, desta forma,
cativar os amantes da modalidade a se
deslocarem ao pavilhão e a apoiarem
os jogadores.
JORNAL da MADEIRA - Que balanço
faz a este primeiro mês de trabalho
da equipa?
PAULO FIDALGO - O balanço é positivo, apesar de não termos uma avaliação completa, uma vez que não realizámos qualquer jogo, mas estou
satisfeito com o empenho dos atletas.
Só depois de iniciarmos a competição
é que podemos ter uma imagem mais
concreta da equipa.
JM - Como tem sido a adaptação dos
novos elementos ao grupo?
PF - Houve algumas dificuldade no

início, não porque eles não trabalhássem nos seus clubes, mas sim por algumas alterações no modo de trabalho.
Apesar disso, eles estão bem integrados.
JM - Considera que a equipa, com estes reforços, ficou mais homogénea e
equilibrada?
PF - Depois do que já alcançámos, é
difícil pedir mais. Quem esteve no Madeira SAD fez um trabalho fantástico,
dentro daquilo que podiam. Ter estes
reforços é extraordinário, agora vamos
continuar a viver uma cruz que nós
construímos, que foram os dois 2.ºs lugares conseguidos no campeonato. O
que queremos é continuar a mostrar
que trabalhamos bem e que vamos
continuar a ser uma boa equipa.
JM - Mas agora fica com um maior
leque de opções...
PF - Temos opções para jogar bom
andebol. Estarmos a dizer para fazer
mais e melhor é complicado, mas temos sim equipa para ficar nos quatro
primeiros lugares. Não posso dizer que
os reforços que vieram são melhores
que aqueles que saíram, agora aquilo
que pretendo é que, daqui a um ano ou
oito meses, eles sejam melhores do
que o são agora.
JM - Depois de um 2.º lugar e finalista
vencido na Taça de Portugal para
onde aponta o Madeira SAD esta
época?
PF - Nós trabalhamos numa base de

Competição europeia: «Acabámos por ter alguma sorte no
sorteio. Em condições normais,
irá ser uma boa
eliminatória e
com hipóteses
de passar à roda
seguinte. Depois,
na 3.ª ronda, as
coisas são mais
complicadas,
porque aí são
adversários de
topo do andebol
europeu. Gostava
de jogar com a
equipa mais
forte da EHF e
que viesse à Madeira um grande
clube europeu».

definir objectivos durante a época e
este ano não vamos fugir à regra. Vamos iniciar a competição e definir um
objectivo que é marcar presença na
Supertaça, em Portimão. Para isso, temos de ficar nos seis primeiros lugares
no final da 1.ª volta e depois vamos definir outro objectivo. É assim que vamos continuar a trabalhar.
JM - De qualquer das formas, não
passa pela cabeça não estar presente
na fase final?
PF - Não, de maneira nenhuma. Depois da 1.ª volta e de conseguirmos estar em Portimão, só depois é que vamos definir outro objectivo, que é
garantir rapidamente um lugar entre os
seis primeiros. Quem sabe terminar
nos primeiros quatro lugares? Não é fácil nesta altura estar a definir objectivos
para oito meses, até porque pode haver castigos ou lesões e isso acaba por
condicionar a equipa quer queiramos
quer não.
JM - É importante começar o campeonato a ganhar?
PF - Temos como objectivo imediato
ganhar os dois primeiros jogos, porque
são duas equipas que também querem
ficar nos seis primeiros lugares. Por isso,
é importante vencer os dois primeiros
jogos, para podermos ficar em vantagem em relação a duas equipas que
lutam pelo mesmo objectivo de estarem presentes na Supertaça. 1
Carlos Jorge

«Ter três nomeados para os
melhores do andebol em Portugal vem valorizar, não só as
pessoas que estão no Madeira
SAD, mas também a modalidade regional. Isto significa
que estamos a trabalhar bem
e que o Andebol na Região
tem margem de progressão.
Temos, todos, de trabalhar
para termos um Andebol mais
forte na Madeira».
Carlos Jorge

Com um mês de trabalho, o técnico mostra-se satisfeito com o rendimento dos seus pupilos. Resta esperar pela competição para aferir a qualidade da equipa.
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«Andebol regional
foi valorizado»
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ANDEBOL - ENTRE HOJE E DOMINGO, NO PAVILHÃO DO COLÉGIO DE GAIA

O plantel das “azuis” tem quatro novas atletas.

No Norte do País, as insulares preparam o início do
Campeonato, realizando cinco jogos em três dias.

DR

Sports da Madeira no Torneio de Santo Ovídio
A equipa sénior feminina do
Club Sports da Madeira participa, entre hoje e domingo, no
15.º Torneio Internacional de
Andebol de Santo Ovídio, em
Vila Nova de Gaia, prova que já
venceu em 2003. O evento, organizado pelo Colégio de Gaia,
decorre no pavilhão do clube
nortenho e permitirá ao “Sports”
uma melhor integração das
(quatro) novas atletas, com
cinco jogos de preparação para
o Campeonato Nacional da 1.ª
Divisão, que começa a 24 deste
mês. O técnico Vítor Rodrigues
tem, assim, hipóteses de testar
mais algumas soluções na

equipa. Hoje, às 21h45, as madeirenses defrontam as holandesas do Brenda e amanhã
(9h15) têm pela frente o Cale e
às 20h45 o Maiastars, jogos estes relativos à 1.ª fase. No outro
grupo, para além da equipa anfitriã do Colégio de Gaia, fazem
parte o Almeida Garrett, o Juve
Mar e as sérvias do Estrela Vermelha de Belgrado. Para domingo de manhã estão agendados os embates das meias-finais
e para os lugares secundários,
ficando a tarde reservada para
puramento da classificação final
do Torneio Santo Ovídio. 1
vascosousa@jornaldamadeira.pt
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andebol

A CPVV iniciou época com estágio. Em cima: Ana Gomes (por conﬁrmar), Maria Coelho, Ana Marques, Vanessa Duarte, Inês Veiga,
Sandra Santiago, Ana Teixeira, Diana Gomes; em baixo: Catarina Martins, Gabriela Tavares, Bruna Santos, Raquel Mendes, Tatiana
Estima e Carla Mendes.
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