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ANDEBOL. Talant Dujshebaev 
deixou de ser selecionador da 
Hungria após o Europeu (121 mas 
continuará com os polacos Kielce. 
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Artística
de Avanca
garante
“play-off”

Quando falta apenas disputar
uma jornada para terminar a
primeira fase do Campeonato
Fidelidade A1, a equipa da Ar-
tística de Avanca garantiu, na
passada quarta-feira, um lugar
entre os oito primeiros classifi-
cados, assegurando a manuten-
ção entre os “grandes” do an-
debol nacional e a presença na
fase de apuramento do cam-
peão nacional.

A meio desta semana, diante
do campeão FC Porto, a equipa
orientada por Carlos Martingo
perdeu (29-23), mas beneficiou
da derrota do ISMAI no recinto
do Sporting. No Dragão Caixa,
a Artística de Avanca até esteve
várias vezes na frente do mar-
cador e foi para o intervalo a
perder apenas por um golo de
desvantagem (14-13), cedendo
já na segunda parte depois de
duas exclusões.

Na derradeira jornada de
amanhã, a equipa avancanen -
se, que ocupa o oitavo e último
lugar que dá acesso ao “play-
off”, recebe o Madeira SAD, ás
18 horas, no Pavilhão Adelino
Dias Costa. Carlos Martingo as-
sume que “este jogo é para
vencer para podermos aspirar
a ficar em sétimo lugar e fechar
esta fase com uma vitória pe-
rante dos nossos adeptos”.AC

Andebol
1.ª Divisão Nacional
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As equipas do Sports Madeira e do Madeira SAD ainda não sabem com quem vão jogar nos 'quartos' da Taça de Portugal. 

Andebol recusa realizar 
`final four' na Madeira 
FILIPE SOUSA 
fsousa@dnoticias.pt  

A Federação de Andebol de Portu-
gal convidou a Associação de An-
debol da Madeira para organizar a 
`final four' da Taça de Portugal fe-
minina mas esta recusou o convite, 
atendendo aos moldes em que foi 
feita. 

"Só um louco aceitaria organizar 
uma prova que poderia ser dispu-
tada na Região por quatro equipas 
do continente", defendeu ao DIÁ-
RIO o presidente da associação re-
gional, Emanuel Alves, sublinhan-
do que, para além da situação des-
crita, a Região teria de assguerar a 
"estadia e alimentação das equipas 
que viessem de fora". 

A tomada de posição explica-se 
com o facto de apenas na próxima 
semana, dia 11 de Fevereiro, se rea-
lizar o sorteio dos quartos-de-final 
da Taça de Portugal, que definirá 
com quem jogarão as duas equipas 

ASSOCIACÃO 
DE ANDEBOL DA 
MADEIRA NÃO QUER 
ORGANIZAR PROVA 
NOS ACTUAIS MOLDES 

insulares - Madeira SAD e Sports 
Madeira - ainda em prova. 

Ora, como não existe a garantia 
de que pelo menos um dos conjun-
tos garanta presença nas meias-fi-
nais da competição (`final-four'), 
ainda que o Madeira SAD seja um 
natural candidato à conquista do 
título a associação liderada por 
Emanuel Alves, optou por declinar 
a proposta federativa. 

"O período de candidatura já 
passou mas como as pessoas deve-
rão compreender não poderíamos 
assumir uma organização quanto 
está toda a gente à espera de saber  

o sorteio. Imaginemos que as duas 
equipas da Madeira são elimina-
das, ou então que o sorteio dita um 
confronto entre Madeira SAD e 
Sports Madeira nos quartos-de-fi-
nal. Ficaríamos numa posição 
complicada", explicou o dirigente, 
afirmando que a associação equa-
cionou seriamente a hipótese e 
que já tinha procurado saber, junto 
das entidades oficiais, se existia a 
possibilidade de reverter as verbas 
afectas à deslocação das equipas 
para Madeira para a 'final four', 
pelo pagamento da alimentação e 
estadia das equipas que viessem de 
fora, por forma a diminuir custos 
da participação. 

Segundo apurámos, a Federação 
ainda não conseguiu convencer 
nenhuma associação para organi-
zar a prova. Só depois do sorteio 
deverá surgir 'fumo branco'. Por 
isso, não está totalmente descarta-
da a possibilidade da 'final four' 
acontecer mesmo na Região. 
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Torneio de aniversário 

arranca hoje no Funchal 

PAVILHÃO DO 
FUNCHAL RECEBE 
XXVIII TORNEIO 
ANIVERSÁRIO AAM/ 
EVERJETS 

Começa hoje o XXVIII Torneio de 
aniversário da Associação de An-
debol da Madeira (AAM), que con-
ta com a parceria da Everjets. Tra-
ta-se de urna competição destina-
da ao escalão de iniciados femini-
nos e masculinos e que terá lugar 
entre hoje e domingo no Pavilhão 
do Funchal. Este é já um torneio 
com peso histórico e por isso gran-
de tradição no panorama nacional 
do andebol, nomeadamente ao ní-
vel dos escalões de formação. 

A edição deste ano vai contar 
com as selecções da Madeira, Lis-
boa, Viseu e Porto na competição 
feminina. Já nos masculinos, Lei-
ria, Braga e Porto juntam-se à se-
lecção anfitriã. Os jogos prometem 
animar as tardes no Pavilhão do 
Funchal, naquela que é igualmente 
uma promoção da modalidade. O 
torneio começa com um jogo entre 
Madeira e Lisboa (femininos). 

Clinic este fim-de-semana 
Dragan Djukic, EHF Master 
Coach, será prelector no primeiro 
módulo do XXVI Clinic AAM re-
lativo à época 2015/ 2016, que se 
realiza este fim-de-semana. A ver-
tente teórica está agendada para 
amanhã, na Escola Dr. Horácio 
Bento de Gouveia, a partir das 9 
horas. Já a parte prática será no 
domingo, entre as 9 e as 12 horas, 
no Pavilhão do Funchal. 

TORNEIO AAM/EVERJETS 

HOJE 
Madeira - Lisboa (femininos) 16h00 
Viseu - Porto (femininos) 17h30 
Leiria - Braga (masculinos) 19h00 
Madeira - Porto (masculinos) 20h30 

AMANHA 
Madeira - Viseu (femininos) 14h00 
Lisboa - Porto (femininos) 15h30 
Porto - Braga (masculinos) 17h00 
Madeira - Leiria (masculinos) 18h30 

SOMINGO 
Viseu - Lisboa (femininos) 14h30 
Porto - Madeira (femininos) 16h00 
Leiria - Porto (masculinos) 17h30 
Braga - Madeira (masculinos)  191-100 

Nota: Todos os jogos vão ter lugar no 
Pavilhão do Funchal 

Torneio da AAM volta ao Pavilhão do Funchal. FOTO ARQUIVO 
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Agenda desportiva

FUTEBOL

I Liga
21.ª jornada
Hoje Belenenses-Benfica (20h30 -
SportTv 1)
AmanhãVit. Setúbal-Marítimo
(18h30 - SportTv 1) e Tondela-V.
Guimarães (20h45 - SportTv 1)
Domingo Paços Ferreira-Boavista,
U. Madeira-Moreirense,
Académica-Nacional e FC Porto-
Arouca (19h15 - SportTv 1)
Segunda-feira Sporting-Rio Ave
(19h00 - SportTv 1) e Braga-Estoril
Praia (21h00 - SportTv 1)

II Liga
28.ª jornada
Amanhã Portimonense-Sporting
B (11h15 - SportTv 1)
Domingo Santa Clara-Desp. Aves,
Famalicão-Gil Vicente (11h15-
SportTv 2), Penafiel-Atlético CP,
Leixões-Chaves, Olhanense-V.
Guimarães B, Sp. Braga B-UD
Oliveirense, Sp. Covilhã-Feirense,
Farense-Mafra, Oriental-Ac. Viseu,
Benfica B-Varzim (16h00-BTv 1) e
Freamunde-FC Porto B (17h00-
SportTv 1)

Nacional de Iniciados 
- Fase do título
2.ª jornada
Amanhã Sporting-Tondela, 
SL Cartaxo-U. Leiria e
Académica-Borbense. 

Nacional de Iniciados 
- Fase de manutenção 
2.ª jornada
Amanhã AD Estação-Benfica
C.Branco, Sertanense-Naval, O
Pinguinzinho-SC Sabugal e Vigor
Mocidade-Ac. Fundão.

Futebol Feminino
1.ª Divisão Nacional
16.ª jornada
Domingo Clube de Albergaria-
Futebol Benfica, Boavista-Viseu
2001, A-dos-Francos-Valadares

Gaia, Fundação Laura Santos-
Vilaverdense FC e
Cadima-Atlético Ouriense.

Nacional de Promoção
- série C
11.ª jornada
Domingo União Ferreirense-MD
Eirolense, Seia FC-Beira Baixa
UC, Lordemão FC-Condeixa,
Bobadelense-Os Vidreiros e AD
Poiares-Ponte Frielas.

AF Viseu

Divisão de Honra
16.ª jornada
Domingo Lamelas-Tarouquense,
Viseu e Benfica-Silgueiros,
Penalva do Castelo-
Sampedrense, Carregal do
Sal-Moimenta da Beira, Gente
Nave (Alvite)-Mangualde,
Paivense-Molelos, Ferreira de
Aves-Castro Daire GD Resende-
AD Sátão.

1.ª Divisão - Zona Norte
14.ª jornada
Domingo Nespereira FC-Campia,
UD Vilamaiorense-GD Parada, CD
Santacruzense-GDC Roriz, Os
Ceireiros-SC Lamego e GDCP
Oliveira do Douro-Sezurense.

1.ª Divisão - Zona Sul
14.ª jornada
Amanhã SL Nelas-Canas
Senhorim
Domingo Pedreles Beira Dão
Clube-CF Repesenses, Santiago
Cassurrães-Sp. Nandufe,
Santacombadense-Vila Chã de Sá
e Vale de Açores-Lajeosa do Dão.

Juniores - Zona Norte
14.ª jornada
Amanhã Sp. Lamego-Resende,
Cinfães-O Crasto, Moimenta da
Beira-AD Sátão, Os Vouzelenses-
Oliveira de  Frades e SC
Tarouca-SC Penalva Castelo. 

Juniores - Zona Sul
14.ª jornada
Amanhã CA Molelos-Canas
Senhorim , Viseu e Benfica-
Mortágua FC, Vila Chã de Sá-FC
Ranhados, GD Mangualde- CF
Repesenses e Lusitano FC-Viseu
2001.

Juvenis - Zona Norte
16.ª jornada
Domingo GD Resende-CD
Cinfães, Os Viriatos-CF
Repesenses B, SC Tarouca-Penalva
Castelo, Vouzelenses-Cracks
Lamego, Sport Clube Paivense-AD
Sátão e O Crasto-Moimenta da
Beira.

Juvenis - Zona Sul
16.ª jornada
Amanhã SL Nelas-Mortágua FC
Domingo Lusitano FC-FC
Ranhados, CA Molelos-FC Carregal
do Sal, GD Mangualde-Ac. Viseu,
Viseu 2001-Viseu e Benfica e CRC
Santo André-Estrela do Mondego.

Iniciados - Zona Centro 
16.ª jornada
Amanhã Lusitano FC-AD Sátão.
DomingoViseu United FC-Penalva
Castelo, CF Repesenses B-Os Vou-
zelenses, GD Oliveira de Frades-Os
Viriatos e Ac. Viseu-Viseu 2001.

Iniciados - Zona Sul 
16.ª jornada
Amanhã Estrela do Mondego-Vale
de Açores 
DomingoViseu 2001 B-CA
Molelos, FC Carregal do Sal-CF
Repesenses, Vila Chã de Sá-Canas
Senhorim e GD Mangualde-
Lusitano FC B.

Infantis Sub-13 Centro
17.ª jornada
Amanhã Lusitano FC-O
Pinguinzinho B, Os Viriatos-AD
Sátão, SC Penalva Castelo-GD
Oliveira de Frades, Os
Vouzelenses-Ac. Viseu e Viseu
2001-Viseu e Benfica.

Infantis Sub-13 Sul
17.ª jornada
Amanhã Vila Chã de Sá-Vale de
Açores, GD Mangualde-CF
Repesenses, CRC Santo André-Os
Pestinhas, O Pinguinzinho-SL
Nelas e Os Galfarritos-Canas
Senhorim.

Infantis Sub-12 Norte
Jogo em atraso
Domingo GD Oliveira de Frades-
Sampedrense

AF Guarda

1.ª Divisão
16.ª jornada
Domingo GD Trancoso-Sp.Vilar
Formoso, Ginásio Figueirense-CD
Gouveia, Vila Cortez-Aguiar da
Beira, Sp. Mêda-AD Manteigas, AD
Fornos de Algodres-SC
Celoricense, Os Vilanovenses-VF
Naves e Desportiva do Soito- CF
Os Pinhelenses.

2.ª Divisão
10.ª jornada
Domingo Mileu Guarda-Estrelas de
Almeida, Guarda Unida-Freixo de
Numão, GDC Casal Cinza-Sp.
Paços da Serra e GD Foz Côa-AD
São Romão

Juniores 
14.ª jornada
Amanhã Figueira CTL-NDS
Guarda, Estrelas de Almeida-
Castelos, AD Fornos de
Algodres-GD Trancoso e Guarda
Unida-AD Manteigas.

Juvenis
14.ª jornada
Domingo Seia FC-AD Fornos de
Algodres, SC Sabugal-NDS Guarda,
VF Naves-Guarda Unida, CD
Gouveia-GD Trancoso e NDS
Guarda B-GD Foz Côa.

.

FUTSAL
AF Viseu

Seniores femininos
15.ª jornada
Amanhã GD Oliveira de Frades-
ADR Carbelrio, GDC
Penedono-Armamar, CF
Repesenses-GD SJ Pesqueira,
Viseu e Benfica-O Crasto e Inter
Futsal Tarouca-Casa do Benfica
de Mortágua.

AF Guarda

Seniores 
10.ª jornada
Amanhã SC Sabugal-CD Gouveia,
ADA de Foz Côa-Manteigas Futsal
e Penaverdense-GDC Casal Cinza.

Seniores femininos
3.ª jornada
Amanhã Guarda Unida-SC
Celoricense e Vila Franca das
Naves-AD Fornos de Algodres.

ANDEBOL
3.ª Divisão Nacional
Masc. - Zona Centro 
15.ª jornada
Amanhã Amanhã CD Feirense-A
Académica de Coimbra, Alavarium
AC-SC Beira Mar, SC Espinho-
ADEF-C. Carregal do Sal e
Académico de Viseu-ACD Monte.

Nacional Seniores
Feminino -Zona Centro
18.ª jornada
Amanhã AC Oliveira de Frades-
ADA Canelas, Batalha Andebol
Clube-Casa do Benfica de Castelo
Branco, Casa do Povo de Valongo
do Vouga-SIR 1.º Maio e Ílhavo
Andebol Clube-Cister SA

AA Viseu
Iniciados 
17.ª jornada
Amanhã Académico de Viseu FC-

ASCD S.Miguel do Mato, Ginásio
Clube de Traouca-Guarda
Unida/IPG, Andebol Clube de
Lamego-Núcleo de Andebol
Penedono, ABC Nelas- Andebol
Academia de S. Pedro do Sul, Os
Melros de Germil- Escola de
Andebol de Moimenta da Beira.

Infantis -Série A
14.ª jornada
Amanhã Andebol Clube de
Lamego-Escola de Andebol de
Moimenta da Beira, EMA S.João
da Pesqueira-Armamar FC e
Cinfães Desporto/Andebol-
Ginásio Clube de Tarouca.

Infantis -Série B
10.ª jornada
Amanhã Andebol Academia de S.
Pedro do Sul-Os Melros de
Germil, Clube Atlético de Molelos-
Académico de Viseu e Andebol
Clube de Oliveira de Frades-
ADEF-C Carregal do Sal.

Infantis -Série C
10.ª jornada
Amanhã Guarda Unida/IPG-
Escola de Andebol Falcão Pinhel e
EMA Mêda-Núcleo de Andebol de
Penedono.

Infantis Femininos
4.ª jornada
Amanhã Andebol Academia de S.
Pedro do Sul-Andebol/Agr. Esc.
Santa Comba Dão, Escola de
Andebol de Moimenta da Beira-
Os Melros de Germil e Académico
de Viseu FC-Andebol Clube de
Oliveira de Frades.

ATLETISMO
Torneio de Carnaval
Amanhã Pista sintética do Estádio
do Fontelo.
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Andebol

Fafe recebe qualificação
para o europeu sub-20

o 
Pavilhão Multiusos 
de Fafe recebe, en-
tre 8 e 10 de abril, a 
fase de qualificação 

para o campeonato da Eu-
ropa sub-20 masculinos 
em andebol.

A competição será dis-

putada pelas seleções de 
Portugal, Roménia, Es-
tónia e Eslovénia, equipas 
que compõem o Grupo 8 
da qualificação. 

Uma vez que só o pri-
meiro classificado garan-
te presença na fase final, é 

a jogar em casa que Por-
tugal vai lutar pela única 
vaga do Grupo 8 de aces-
so ao europeu Dinamar-
ca 2016. 

A Dinamarca (organi-
zador), a França (1.º lugar 
do europeu sub-18 Polónia 

2014), a Hungria (2.º lugar 
do europeu sub-18 Polónia 
2014) e a Espanha (3.º lu-
gar do europeu sub-18 Po-
lónia 2014) já estão apura-
dos para a fase final, que se 
realiza na Dinamarca, de 
28 de julho a 7 de agosto. 
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Um ABC/UMinho de garra, qua-
lidade, velocidade e eficácia ga-
rantiu, ontem, a vitória por equi-
librados 29-27 na recepção ao
Benfica e, com os três pontos so-
mados, está praticamente garan-
tido também o segundo lugar.

Numa primeira parte em que
nem foi a primeira equipa a co-
locar-se em vantagem, a forma-
ção do ACB/UMinho garantiu a
vitória parcial por 16-15, resul-
tado que se fixou ao intervalo.
Foram 30 minutos de grande
emotividade, com muito ritmo e,
principalmente, velocidade por
parte das duas equipas.

Depois de uma vantagem ini-
cial do Benfica, que os acade-
mistas anularam praticamente de
imediato, os bracarenses toma-
ram conta do jogo e do marca-
dor, mantendo-se sempre na
frente até ao intervalo, mas com
uma vantagem muito curta de
apenas um ou dois golos.

Para o resultado positivo no fi-
nal dos primeiros 30 minutos
muito contaram o acerto na fina-
lização dos academistas, com
Hugo Rocha em destaque ao
apontar quatro golos, e as boas
defesas de Humberto Gomes
que, com oito defesas, foi conse-
guindo ajudar a equipa a manter-
se em vantagem, mesmo no pe-
ríodo em que os academistas
ficaram com menos duas unida-
des em campo, fruto das exclu-
sões por dois minutos de Nuno

Grilo e Diogo Branquinho.
Ao intervalo a vantagem era

academista, mas curta, com ape-
nas um golo de diferença entre
as duas equipas no marcador.
Mas o jogo estava rápido, emoti-
vo, prometia muito mais para o
segundo tempo e os adeptos es-
peravam mais espectáculo.

E o que os adeptos pediram, os
adeptos tiveram. Mais um gran-
de espectáculo a todos os níveis
na segunda parte. Com o ataque
do ABC/UMinho a concretizar

com eficácia as uas iniciativas
ofensivas, mas também os guar-
da-redes a brilharem na baçiza,
quer Humberto Gomes, quer
Hugo Figueira com defesas im-
portantes para as suas equipas.

O Benfica tentou entrar com
um ritmo mais elevado e pres-
sionante para tentar anular a cur-
ta desvantagem que tinha no
marcador, mas os academistas
estavam em dia sim e não se dei-
xaram intimidar, partindo para o
ataque rápido e avassalador que
permitiu manter a vantagem e
até mesmo aumentá-la, utili-
zaando a sua principal arma, a
velocidade dos seus pontas no
contra-ataque.

E até ao final o jogo manteve a
sua toada, com o ACB/UMinho
na frente, o Benfica a tentar re-
cuperar, muita velocidade, bons
momentos de andebol, golos e,
acima de tudo, uma boa exibição
dos academistas que garantiram
a vitória por 29-27, apagaram a
imagem do último jogo e prati-
camente garantiram o segundo
lugar nesta fase regular do cam-
peonato.

ABC com segundo lugar quase certo
ACADEMISTAS não facilitaram e conquistaram um importante triunfo que praticamente garante o segundo lugar na fase regular
do campeonato. Na recepção ao Benfica, o ABC/UMinho alcançou uma vitória suada, mas mais do que justa, por 29-27.

FLÁVIO FREITAS

Fábio Vidrago foi um dos jogadores em destaque no duelo de ontem com o Benfica

FLÁVIO FREITAS

Hugo Rocha foi um dos melhores marcadores da equipa no jogo de ontem

ABC/UMINHO 29
Humberto Gomes (GR), Fábio Vidrago (4),
Hugo Rocha (6), Pedro Seabra (5), Pedro
Spinola (3), Nuno Grilo (7) e Carlos
Martins (2). Jogaram ainda Miguel
Sarmento (2), Diogo Branquinho, Tomás
Albuquerque e André Gomes.
Treinador: Carlos Resende.

SL BENFICA 27
Nikola Mitrevski (GR), Davide Carvalho (5),
Javier Borragan (4), Tiago Pereira (3), João
Pais (4), Uelington Ferreira (3), Ales Silva
(3). Jogaram ainda Alexandre Cavalcanti
(3), Belone Moreira (1), Augusto Aranda
(1), Paulo Moreno e Hugo Figueira.
Treinador: Mariano Ortega.

Árbitros Daniel Martins e Roberto
Martins (Aveiro).
Intervalo 16-15.

Os resultados da 21.ª
jornada do campeonato
foram os seguintes:

Sporting - ISMAI        39-22
A.Santas - P. Manuel 28-29
Porto - Avanca            29-23
S. Horta - Fafe            26-27
ABC/UMinho-Benfica 29-27
Madeira-Belenen.     36-30

+ resultados

“Foi um jogo extremamente
difícil. Tínhamos dois
objectivos para esta parti-
da: o primeiro era conseguir
vencer e o segundo era
marcar mais quatro golos
do que os que fizemos para
anular a vantagem de golos
do Benfica, que venceu por
seis em Lisboa. Agora, te-
mos de ir a Fafe e confirmar
o segundo lugar.
Todos estamos conscientes
de que existem dias em que
as coisas não nos saem bem.
Havia situações em que o
guarda-redes estava batido
e as bolas a bater nos dois
ferros. Não fomos felizes
[jogo com o Sporting], reco-
nhecemos, mas temos cons-
ciência do nosso valor e da
nossa competência. Hoje
[ontem] os atletas estive-
ram francamente bem
e estão de parabéns.”

Carlos Resende
(Treinador ABC/UMinho)
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Ainda antes do início da partida,
viveu-se no pavilhão Flávio Sá
leite um ambiente diferente do
habitual. Os jogadores que re-
presentam o ABC/UMinho en-
traram em campo para o aqueci-
mento equipados com t’shirts
alusivas à SIGNA, um dos re-
centes parceiros que os acade-
mistas conquistaram para ajudar
na sua caminhada na actual tem-
porada.

Esta iniciativa ocorreu no âm-
bito dessa parceria, com a em-
presa bracarense a procurar aju-
dar o ABC/UMinho na sua pro-
moção, mas também como for-
ma de se associar a uma marca
de âmbito nacional, segundo ex-

plicou Sónia Machado, respon-
sável pela SIGNA.

“Esta é mais uma das ac-
ções que temos vindo a realizar
em Braga no sentido de promo-
vermos a nossa empresa, mas
também de nos aliarmos ao
ABC/UMinho para ajudarmos o
clube a atingir os seus objecti-
vos, quer a nível competitio,
quer a nível de crescimento”, re-
feriu esta responsável, acrescen-
tando que a empresa pretende
“associar-se a grandes marcas
nacionais como é o ABC. Quere-
mos explorar eventos a nível na-
cional em que participe o ABC e
não só. Como empresa de âmbi-
to nacional, pretendemos estar
associados a eventos, clubes,
empresas, associações, entre ou-
tros, do mesmo âmbito”.

“Queremos estar associados às grandes
marcas nacionais como o ABC/UMinho”
JOGO ficou marcado com uma iniciativa ao abrigo da parceria existente entre o ACB/UMinho e a SIGNA, empresa que se uniu aos
academistas com o intuito de ajudar a equipa no seu crescimento, mas porque pretende estar ligada a grandes marcas nacionais.

FLÁVIO FREITAS

Atletas do ABC/UMinho fizeram o aquecimento com t’shirts SIGNA, em mais uma acção no âmbito da parceria entre o clube e a empresa
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ABC vence Benfica
Págs. 24 e 25
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AGEM DA 

1 
 Visita da Imagem 

Peregrina 
A Diocese do 
Funchal, apresenta 

hoje o programa da visita 
da Imagem Peregrina de 
Nossa Senhora de Fátima, 
no Paço Episcopal 

2 
 Porto Santo 

UltraTrail 
A segunda edição 
do Porto Santo 

Ultra Trail é apresentada 
oficialmente hoje, pelas 
12h30, na sede do Grupo 
Sousa. 

3 
 Andebol apresenta 
dois eventos 
É apresentado hoje 
pelas 12 horas o 

XXVI Clinic AAM e o 
XXVIII Torneio 
Aniversário AAM - 
Everjets. 
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Andebol apresenta Clinic e Torneio Aniversário 

A Associação de Andebol da Madeira organiza este fim-de-semana 
dois importantes eventos, nomeadamente o 26.° Clinic AAM que 
terá como prelector Dragan Djukic, Master Coach da Federação 
Europeia de Andebol, e o 28.° Torneio Aniversário AAM-Everjets 
que conta com a presença de selecções de Lisboa Porto, Braga, 
Leiria e Viseu, no escalão de iniciados. Estas iniciativas serão 
apresentadas hoje, pelas 12 horas na sede da AAM. 
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Madeira SAD venceu ontem o Belenenses. FOTO HÉLDER SANTOS/ASPRESS 

SAD garante o quinto lugar 
Missão cumprida! O Madeira An-
debol SAD venceu ontem o Bele-
nenses por 36-30 e garantiu o 
quinto lugar, a seguir aos 'quatro 
grandes' na primeira fase do Cam-
peonato Nacional da I Divisão de 
andebol masculino, uma vez que o 
Aguas Santas perdeu em casa com 
o Passos Manuel (28-29). 

Ontem, os madeirenses reen-
contraram a equipa de Belém, no 
Pavilhão do Funchal, a quem 
venceram no dia anterior em 
jogo a contar para a Taça de Por-
tugal, e voltaram a cumprir à ris-
ca o objectivo, vencendo. 

Apesar de algum equilíbrio no 
início do encontro, a formação 
de Paulo Fidalgo voltou a mos-
trar uma forte união no seu jogo 
colectivo e a partir dos 10 minu- 

tos tomou conta do jogo e ga-
nhou vantagem no marcador, 
para nunca mais largar. O inter-
valo chegou com os insulares a 
vencerem por 18-15. 

Na segunda parte a SAD vol-
tou a 'carregar no acelerador' 
apesar da boa resposta do adver-
sário mas a verdade é que a 10 
minutos para o final do encontro 
os madeirenses detinham uma 
vantagem de sete bolas (31-24) 
que souberam gerir até final, 
vencendo por 36-30. 

No sábado o Madeira SAD fe-
cha a primeira fase do campeo-
nato com uma deslocação ao re-
duto do Avanca, com o intuito de 
apenas cumprir calendário, uma 
vez que já assegurou o quinto lu-
gar final. P. V. L. 
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Silvino Cardoso

A Associação Desportiva de
Educação Física de Carregal
do Sal parece ter encontrado
o rumo das vitórias, tendo já
conseguido três triunfos, dois
dos quais, consecutivos. Aos
poucos, a equipa parece esta-
bilizar, com a recuperação de
alguns jogadores que se se le-
sionaram no início da época
e na melhoria gradual do an-
debol praticado. 

Depois dos carregalenses te-
rem vencido em casa a Aca-
démica foi agora a vez do Ala-
varium ser derrotado no Pa-
vilhão Desportivo de Carregal
do Sal por uma diferença justa
e que reflecte a disputa dos
três pontos com grande de-
terminação de ambas as for-
mações. 

Recorde-se que, na primeira
volta, os carregalenses tinham
também vencido o Alavarium,
mas em Aveiro. 

Na próxima jornada a turma
comandada por Luís Cardan-

tas tem uma deslocação difícil
a Espinho, onde mora um ad-
versário que é candidato ao
primeiro lugar, apesar de
nesta altura ocupar a quarta
posição, mas com menos dois
jogos que o líder ACD Monte
(Esmoriz). 

Os espinhenses têm ainda
menos um jogos que as duas
equipa que estão em segundo
e terceiro lugar. Mesmo assim,
a representação de Carregal
do Sal tem esperança de re-

gressar com um resultado po-
sitivo, aproveitando a galva-
nização das duas vitórias con-
secutivas.

Académico voltou
a cumprir “folga”

OAcadémico de Viseu, de
acordo com o calendário es-
tabelecido, folgou pela se-
gunda vez consecutiva e, ob-
viamente não pontuou. 

Tal como o Espinho, o Ala-
varium e a Académica, os vi-

seenses têm menos dois jogos
que o comandante e menos
uma partida em relação aos
restantes concorrentes, o que
quer dizer que no acerto os
academistas podem alcançar
uma posição mais destacada.

Na ronda do próximo sá-
bado, os academistas vão re-
ceber o líder a ACD Monte e
em caso de somarem a sexta
vitória podem dar um salto
importante na classificação
geral. A tarefa não se apre-
senta fácil, mas a turma de
Marco Rodrigues tem os seus
argumentos para poder arre-
cadar os três pontos. |

Zona Centro

ACD Monte-Espinho                     29-27
ADEF C do Sal-Alavaium            28-25
Beira-Mar-Feirense                        28-31

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
ACD Monte          12       8    1      3  327-28829
Beira-Mar               11       7    1      3  320-28826
Feirense                    11       7    0      4  317-29025
Espinho                     10       6    2      2  283-26524
Académico             10       5    0      5  266-28920
Alavarium               10       2    1      7  277-29016
Académica             10       2    1      7  252-27915
ADEF C. do Sal    11       3    0      8  261-31517

Próxima jornada
Feirense-Académica, Alavarium-
Beira-Mar, Espinho-ADEF C. do
Sal e Académico-ACD Monte.

Terceiro triunfo para 
a ADEF Caarregal do Sal
Análise Carregalenses repetiram vitória da primeira volta frente ao Alavarium. 
O Académico de Viseu voltou a “descansar” e na próxma ronda recebe o líder
Andebol
3.ª Divisão Nacional

Vitória moralizadora para a equipa de Luís Cardantas

ARQUIVO
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CArlos Resende, técnico do ABC/UMinho

«Atletas estiveram francamente bem»

«Foi um jogo extremamente difícil. Tínhamos dois ob-
jetivos para esta partida: o primeiro era vencer e o se-
gunda era marcar mais quatro golos do que os que fize-
mos e anulávamos a vantagem do Benfica, que venceu 
por seis em Lisboa. Agora, temos de ir a Fafe e segurar 
o segundo lugar», disse Carlos Resende.

Pelo Benfica, Mariano Ortega afirmou: «Consegui-
mos várias situações de finalização, mas não consegui-
mos traduzir isso em golos. O guarda-redes do ABC/
/UMinho (Humberto Gomes) esteve muito bem, mas 
está lá para isso. «O segundo lugar, agora, é quase im-
possível mas, claro, vamos tentar ganhar o último jo-
go ao Sporting para ficar em terceiro lugar»
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ABC/UMinho praticamente carimbou o 2.º lugar

Voar sobre a águia
até à vice-liderança

 PEDRO VIEIRA DA SILVA

O 
ABC/UMinho ven-
ceu, ontem, o Benfi-
ca, por 29-27, prati-
camente carimbando 

o segundo lugar no Ande-
bol 1, evitando, assim, caso 
passe, encontrar o líder da 
prova, FC Porto (caso, cla-
ro, a equipa portista tam-
bém ultrapasse os seus ad-
versários), antes da final 
do play-off. Agora, os mi-
nhotos precisam, apenas, 
de pontuar no reduto do 
AC Fafe, na última ronda.

Casa composta no Sá 
Leite para assistir ao jo-
go que decidia pratica-
mente quem ficaria em 
segundo lugar no prin-
cipal campeonato portu-
guês de andebol. A turma 
encarnada precisava ape-
nas de empatar (venceu, 
na Luz, no jogo da pri-

meira volta, por 34-28) e, 
nos minutos iniciais, en-
trou a todo o gás, mas o 
ABC, apesar de limitado 
na zona do pivot (Ricardo 
Pesqueira está lesionado e 
João Gonçalves estava no 
banco), foi recuperando e, 
aos 10 minutos, já vencia 
por 7-5. E recuperou por 
três razões: eficácia na zo-
na de finalização; defesa 
com Pedro Seabra e Spí-
nola mais subidos, encos-
tando nas torres benquis-
tas; e uma falta de eficácia 
gritante dos visitantes na 
zona de finalização.  

Mas, nos minutos que 
se seguiram até ao inter-
valo, os encarnados acer-
taram o passo, sobretudo 
a atacar, e o ABC/UMinho, 
punido com algumas ex-
clusões por dois minutos, 
perdeu, então, alguma efi-
cácia defensiva. E isso ex-

to a Humberto Gomes, que 
esteve em bom plano.

Mas os forasteiros co-
meçaram, aos poucos, a 
acertar o passo na defesa 
e, no ataque, a ser mais as-
sertivos. Mas, mesmo em 
superioridade numérica, 
a turma de Mariano Or-
tega nunca se conseguiu 
aproximar do marcador.

A emoção durou até aos 
últimos minutos, muito 
por culpa dos jogadores 
do ABC/UMinho que, nos 
minutos finais, deixaram o 
Benfica "acreditar" que era 
possível chegar, pelo me-
nos, ao empate. Mas Hugo 
Rocha, já no último minu-
to, arrumou com o assunto.

plica a curta vantagem ao 
intervalo: 16-15.

ABC "explode"
na segunda parte
A turma academista fez 
um início de segunda par-
te louco: seis golos em se-
te minutos contra apenas 
dois do Benfica que, mais 
uma vez, mesmo em si-
tuações de finalização só 
com Humberto Gomes 
pela frente, desperdiçou-
-as, permitindo rápidos e 
venenosos contra-ataques, 
a maioria finalizados po 
Fábio Vidrago.

Ao ABC tudo saía bem e, 
claro, ao Benfica tudo cor-
ria mal. A defesa metia água 
e o ataque, com exceção 
de Davide Carvalho (bem 
a finalizar) e João Pais (deu 
sempre tudo), desperdiçava 
ocasiões atrás de ocasiões, 
embora se deva dar méri-

ABC e Benfica num bom espetáculo de andebol

Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga

Árbitros: Daniel Martins e Roberto 
Martins (Aveiro)

ABC 29
Humberto Gomes; Fábio Vidrago (4), 
Hugo Rocha (6), Miguel Sarmento 
(2), Pedro Seabra (4), Pedro Spínola 
(3), Carlos Martins (2) e Nuno 
Grilo (7); Jogaram ainda: Emanuel 
Ribeiro, Diogo Branquinho (1), 
João Gonçalves, André Gomes, 
Tomás Albuquerque, Cláudio Silva 
e Oleksandr.

Treinador: Carlos Resende

Benfi ca 27
Mitrevski (Hugo Figueira); Davide 
Carvalho (5), Javier Borragan (4), 
Tiago Pereira (3), João Pais (4), 
Uelington (3) e Ales Silva (3); Joga-
ram ainda: Cavalcanti (3), Augusto 
Aranda (1), Tiago Ferro, Belone 
Moreira (1), Paulo Moreno e Dragan.

Treinador: Mariano Ortega

Ao intervalo: 16-15.

D
M
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Com vitória frente ao Maia

Sporting iguala Benfica na 3.ª posição

Com o triunfo conquistado ontem, o ABC – que na 
próxima ronda visita o Fafe – está na segunda posição, 
com menos oito pontos que o líder FC Porto, e mais 
dois que Sporting e Benfica, equipas que dividem a 
terceira posição, e que se defrontam na última jorna-
da da primeira fase.
Os resultados da penúltima jornada:
FC Porto - Avanca ........................................................29-23
Sporting da Horta - Fafe ............................................ 26-27 
Madeira SAD - Belenenses ...................................... 36-30
Sporting - Maia/ISMAI ..............................................39-22
Águas Santas - Passos Manuel ..................................28-29
ABC/UMinho - Benfica ............................................. 29-27
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ANDEBOL 
AAM APRESENTA CLINIC
E TORNEIO ANIVERSÁRIO
A Associação de Andebol da
Madeira (AAM) promove hoje
uma conferência de imprensa
com a dupla finalidade de apre-
sentar o XXVI Clinic AAM e o
XXVIII Torneio Aniversário AAM
– EVERJETS. A apresentação
está agendada para as 12 ho-
ras, na sede da AAM. 
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Momento em que João Gomes aponta mais um golo para os madeirenses.

Depois de na véspera ter afas-
tado o Belenenses, apuran-
do-se para os quartos de fi-

nal da Taça de Portugal, o Ma-
deira SAD voltou ontem a vencer
os “azuis”, agora em encontro a
contar para a 21.ª jornada do
campeonato nacional da I divi-
são, de andebol masculino.
Na noite de terça-feira, o re-

sultado havia sido 38-34, cerca
de 24 horas depois, a formação
de Paulo Fidalgo voltou a con-
vencer, agora por 36-30, com a
precisão de ter alcançado 18-15
em cada metade da partida.
Daniel Santos, esteve em par-

Madeira SAD volta a vencer o Belenenses
ticular destaque, apontando 10
golos. Marcaram ainda pelos in-
sulares Claudio Pedroso (8), Da-
vid Pinto (7), Nuno Carvalhais
(3), Gonçalo Vieira (3), João Go-
mes (2), Nuno Silva (2) e Nélson
Pina (1).
Na classificação, a formação

insular mantém o quinto lugar,
estando já certa a sua presença
entre as oito equipas que irão
avançar para a disputa do "play-
off" que decidirá o título nacio-
nal. A primeira fase conclui-se
já neste sábado, com o Madeira
SAD a se apresentar em Avanca
(18 horas). JM
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 Iniciadas Femininas - 1ª Fase - Grupo B
31/01/2016, Domingo, 15:00 horas - Pavilhão Municipal de 

Peso da Régua  –  AD Godim 25 - GD Chaves 14

Campeonato Nacional Seniores Masculinos 3ª Divisão 
1ª Fase - Zona 1

06/02/2016, Sábado, 21:30 horas - Pavilhão Municipal de 
Peso da Régua  –  AD Amarante - AD Godim

Iniciadas Femininas - 1ª Fase - Grupo B
06/02/2016, Sábado, 13:00 horas - Pavilhão Flávio 

Sá Leite - Braga  –  ABC Braga / Manabola - AD Godim

Campeonato Nacional Seniores Masculinos 3ª Divisão 
1ª Fase - Zona 1

30/01/2016, Sábado, 21:00 horas - Pavilhão Municipal de 
Peso da Régua

AD Godim 27 - CP Natação 32

Iniciados Masculinos - 1ª Fase - Grupo A
29/01/2016, Sexta-Feira, 21:00 horas - Pavilhão Flávio Sá 

Leite - Braga
ABC Braga “A” 28 - AD Godim 19

31/01/2016, Domingo, 17:00 horas - Pavilhão Municipal de 
Peso da Régua  –  AD Godim 38 - Fermentões 30

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

Associação Desportiva de Godim

Andebol - Peso Régua
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No passado domingo o escalão de 
iniciados do Andebol Club de Lamego 
deslocou-se a São Pedro do Sul para 
defrontar a equipa local e garantiu os 
3 pontos num jogo difícil mas onde 
os lamecenses conseguirar superar-
-se e vencer. 

Este escalão está a pensar por um 
processo que visa o crescimento indivi-
dual dos atletas, para poderem garantir 
qualidade mais tarde na primeira divisão 
de juvenis. Por este mesmo motivo é im-
portante muito tempo de jogo para todos 

os atletas poderem evoluir. 
Numa fase inicial o jogo ainda se 

complicou para a equipa lamecense 
mas os nossos jovens souberam resol-
ver os problemas dentro de campo e 
venceram . 

Jogaram pelo A. C. Lamego: Dio-
go Lapa, Rui Monteiro, Daniel Vieira, 
Rui Sérgio, Luís Bastos, Dinis Cardoso, 
Carlos Furtado, Tomás Pinto, Artur Man-
tosko, José Vitor, Sérgio Pereira, José 
Pedro e João Ribeiro. 

Treinador: Prof. José Manuel 
Diretores: Rui Sérgio, Óscar Furta-

do e Manuel Cardoso

Andebol Club Lamego

Iniciados com vitória e muitos golos
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Mais um fim de semana 
em que a Equipa de Juve-
nis do Andebol Club Lame-
go mostrou toda a sua qua-
lidade quer individual quer 
coletiva, na vitória sobre o 
SC.Espinho por  31-22.

Grande jogo de Andebol 
o que se assistiu no Pavi-
lhão Álvaro Magalhães ,com 
as duas equipas a mostrar o 
porque de estarem nos pri-
meiros lugares  e a lutar para 
passarem á fase seguinte; 
uma primeira parte muito in-
tensa de parte a parte mas 
com ligeiro ascendente  do  
ACL  que esteve sempre á 
frente do marcador, fruto da 
maior qualidade de jogo ,indo 
para o intervalo a ganhar por 
14-13.

Na segunda parte o ACL  
entrou  a toda a velocidade 
fazendo disparar o marcador 
sem dar qualquer hipótese ao 
adversário , mostrando toda a 

sua qualidade quer na defe-
sa muito agressiva  como no 
letal ataque, evidenciando a 
sua superioridade.

Os jogadores do ACL 
mostraram mais uma vez 
toda a sua categoria,toda a 
sua raça, vontade e querer; 
a jogar contra um adversá-
rio forte e com aspirações á 
fase seguinte,os jogadores 
do ACL , mais dotados tecni-
camente a nível individual e 
pondo as suas qualidades in-
dividuais ao serviço do coleti-
vo tornam esta equipa extre-

mamente forte e competitiva, 
também fruto da união e ca-
maradagem existente entre 
todos, sendo muito difícil  em 
condições normais qualquer 
equipa ganhar ao ACL.

O ACL continua em 3ªlu-
gar, lugar este que dá aces-
so á fase seguinte e portanto 
continua a depender só de 
si para o conseguir, apesar 
de ter um final de calendário 
mais difícil, continua a acre-
ditar e altamente motivado 
para garantir a passagem á 
fase final, garantindo as duas 

Grande demostração de superioridade, 
raça, vontade e querer

Andebol Club Lamego - Juvenis

vitórias que faltam ,contando 
para isso com o apoio de to-
dos os Lamecences.

Um especial obrigado a 
todos os adeptos que Sábado 
após Sábado quase enchem 
o Pavilhão   Álvaro Maga-
lhães  o que é extraordinário 
num jogo de Juvenis. Deixa-
-se o convite a que mais pes-
soas apareçam e apoiem o 
Andebol Club Lamego.

Próximo jogo  Futebol 
Clube do Porto  x  Andebol 
Club Lamego.

Vamos acreditar.
O ACL jogou com: Rui 

Guedes; João Reis(6); Luis 
Marques(1); Rodrigo Pi-
nhel(2); João Vieira(1); An-
dré Coruche(2);Daniel Viei-
ra(9);André Dias(6);João 
Ferreira(2);Diogo Perei-
ra(2);Henrique Mendes;An-
tónio Sousa;Luis Bastos.

Treinador: João Araújo e 
Luís Machado

Diretor: Carlos Pereira
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Hóquei Clube da Mealhada vencedor da noite

∑  - Escola de Futsal 
da Mealhada - Geração Benfica

∑  - Equipa de Sub-15 de hóquei - Hó-
quei Clube da Mealhada

∑  - José Eduardo Fernandes (Nata-
ção do Hóquei Clube da Mealhada)

∑  - Jorge Coimbra - presidente do 
Hóquei Clube da Mealhada

∑  - Vasco Góis Bica - Downhill

∑  - Manuel Lino (Atletismo/Dua-
tlo/BTT - CCDR Pedrulha)

∑ - Bebé, jogador do Futebol Clube 
da Pampilhosa

∑  - CCDR Pedrulha e secção de Pa-

tinagem Artística do Hóquei Clube da Mealhada

∑  - Teresa Lousado (dirigente do 
Hóquei Clube da Mealhada). Futre (roupeiro do Cen-
tro Recreativo de Antes). Joaquim Lousado e Arlindo 
Lopes

∑  - João Pega

∑  - Equipa sénior masculina de fu-
tebol do Futebol Clube da Pampilhosa. Equipas de iniciados 
e juvenis masculinos de andebol da Casa do Povo da Vaca-
riça. Equipas de iniciados e infantis femininos da Casa do 
Povo da Vacariça. Equipa sénior feminina do Hóquei Clube 
da Mealhada (HCM). Equipas Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-
20 do HCM. Fernando Niza, treinador do FC Pampilhosa. 
Diamantino Fernandes, treinador da equipa sénior femi-

nina do HCM. Luís Miguel Lima, treinador dos Sub-20 do 
HCM. Miguel Ferraz, treinador dos Sub-17 do HCM. Filipe 
Faria, treinador dos Sub-15 do HCM. Rui Lopes, treinador 
dos Sub-13 do HCM. Hóquei em Patins: Alexandre Breda 
e Manuel Silva (atletas da Académica de Coimbra). An-
tónio Coimbra, André Coimbra, Luís Francisco Oliveira, 
Bruno Caniceiro e Daniel Lopes (todos HCM). Andebol: 
Ricardo Ferreira (Benfica). Manuel Maria (Luso Ténis 
Clube). André Abrantes (Patinagem Artística - HCM). Gil 
Ferreira (ADERCUS). Vasco Góis Bica (Downhill). Manuel 
Lino (Atletismo/Duatlo/BTT). David Emanuel Tomé e 
Eduardo Gomes Fernandes (Natação - HCM). Pesca: Pedro 
Pereira, José Pereira, Adérito Neves, Marcelo Pereira, Mário 
Cardoso e Filipe Silva (todos ADCP Pampilhosa).

Pelo seu ecletismo, 
onde várias modalidades, 
depois do hóquei em pa-
tins, vão ganhando peso 
e dimensão, como a nata-
ção e a patinagem artís-
tica, o Hóquei Clube da 
Mealhada acabou por ser 
o grande vencedor da 10.ª 
Gala Desportiva do Mu-
nicípio da Mealhada, ao 
arrecadar cinco das 11 ca-
tegorias, numa decisão do 
júri composto por Artur 
Dinis, Carla Borges, Joana 
Balau, Mário Mamede e 
Nuno Canilho.

A cerimónia, que teve 
lugar no Cineteatro Mes-
sias, visou homenage-
ar aqueles que ao longo 
da sua vida ou durante 
o ano de 2015 se destaca-
ram pela sua contribuição 
para o desenvolvimento 
do desporto no concelho 
da Mealhada.

Várias personalida-
des da área do desporto 
estiveram presentes, 
tais como os treinadores 
Manuel José, Pedro Barny, 
Luís Castro (treina a equi-
pa B do FC Porto), Emílio 
Peixe (selecionador da Se-
leção Sub-18 de Portugal), 
Adil Amarante (treinador 
de futsal), Flávio Meireles 
(diretor desportivo do Vi-
tória de Guimarães), Pedro 
Roma (antigo guarda-re-
des da Académica), o ár-
bitro Carlos Xistra, Carlos 
Lopes (atleta paralímpico 
do Sporting), Tomás Pe-
reira (capitão da seleção de 
hóquei em patins de Sub-
17), os jornalistas Carlos 
Daniel e José Nunes, da 
RTP/RTP3 e Antena 3, res-
petivamente, entre outros 
convidados.

Todas estas figuras do 
desporto subiram ao palco 
para a entrega dos diversos 
prémios desta edição, que 

contou, mais uma vez, com 
o Cineteatro cheio, com 
especial incidência para 
a claque do Hóquei Clube 
da Mealhada que, no final, 
teve razões para sorrir.

Antes do início da gala 
propriamente dita, ou seja 
da entrega dos prémios, 
a Câmara Municipal da 
Mealhada, promotora do 
evento, homenageou cin-
co campeões portugueses 
dos Europeu e Mundial de 
Patinagem Artística, reali-
zados respetivamente em 
Itália e Colômbia, que re-
tumbou na conquista de 
um total de oito títulos: 
Ricardo Pinto, Ana Walgo-
de, José Souto, Pedro Wal-
gode e Mariana Souto. Es-
tava dado o mote para uma 
noite de estrelas.

A primeira estrela foi 
para a Escola de Futsal 
da Mealhada - Geração 
Benfica, que recebeu o 
prémio da melhor As-
sociação Desportiva do 
Ano, com o seu presiden-
te, Ricardo Santos a dedi-
car esta distinção a todos 
os atletas.

A equipa de hóquei de 
Sub-15 do Hóquei Clube da 
Bairrada foi coroada como 
equipa do Ano, receben-
do a primeira grande ova-
ção da noite pelos muitos 
“adeptos” presentes.

E quando muitos pensa-
vam que Eduardo Gomes 
Fernandes (natação do Hó-
quei Clube da Mealhada) 
seria premiado como Atle-
ta do Ano, a escolha do júri 
recaiu em Vasco Góis Bica. 

Mas tudo voltou à primeira 
forma, com Jorge Coimbra, 
presidente do Hóquei Clu-
be da Mealhada, a ser con-
sagrado como Dirigente do 
Ano, ele que foi condecora-
do com o mesmo prémio 
na 5.ª Gala de Desporto do 
Jornal da Bairrada, em ou-
tubro do ano passado.

Para surpresa de muitos, 
ou talvez não, o veterano 
Manuel Lino (Atletismo/
Duatlo/BTT), foi a Reve-
lação do Ano.

A plateia voltou a ficar ao 
rubro com a vitória de Trei-
nador do Ano para José 
Eduardo Fernandes (Na-
tação do Hóquei Clube da 
Mealhada), que partilhou 
o prémio com o seu filho, 
Eduardo Gomes Fernan-
des, nomeado para atleta 

do ano e, que, na sua opi-
nião, merecia ter ganho.

Manuel José foi quem 
entregou o prémio. Na oca-
sião, o conceituado treina-
dor, disse: “Daquilo que vi 
aqui, é o desporto no seu 
estado mais puro, feito do 
amadorismo e carolice.”

Homenageou Eusébio 
da Silva Ferreira (no dia da 
Gala, fazia 74 anos) e, so-
bre o futebol português, 
afiançou que “temos o fu-
tebol que podemos ter. Os 
jovens, mal despontam, os 
tubarões levam-nos logo”, 
acrescentando que em Por-
tugal não volta a treinar.

Seguiu-se o Prémio De-
dicação, este ano entregue 
a quatro pessoas. A Tere-
sa Lousado, pelo seu entu-
siasmo como dirigente do 

hóquei feminino no Hó-
quei Clube da Mealhada; 
para Futre, há mais de 20 
anos roupeiro do Cen-
tro Recreativo de Antes e 
para dois carolas, Joaquim 
Lousado e Arlindo Lopes, 
mestres de culinária, vão 
fazendo as delícias dos 
adeptos do Grupo Des-
portivo da Mealhada.

O Centro Cultural 
Desportivo e Recreativo 
da Pedrulha, que recen-
temente criou uma equi-
pa de atletismo, e a sec-
ção de Patinagem Artís-
tica do Hóquei Clube da 
Mealhada receberam o 
Prémio Incentivo.

Há 14 anos a jogar 
no Futebol Clube da 
Pampilhosa, Carlos Co-
laço, mais conhecido 
por Bebé, foi condeco-
rado com o Prémio Car-
reira. “Dedico este troféu 
ao Guilherme Duarte, 
ao seu irmão Carlos e ao 
meu treinador Fernando 

Niza”, disse o capitão dos 
ferroviários.

O Prémio Alto Prestígio 
foi para João Pega, um ho-
mem com um grande per-
curso em várias atividades. 
Chegou a ser jogador de 
basquetebol, tendo repre-
sentado o Sangalhos, Gali-
tos e Olivais, foi treinador, 
dirigente desportivo e as-
sociativo e autarca.

O evento foi apresen-
tado uma vez mais pela 
dupla da “casa”, Marília 
Miguel e Tiago Mamede, 
numa noite que teve bons 
momentos de espetáculo, 
com destaque para a Esco-
la de Samba Gres Batuque, 
Grupo Capoeira Muzenza 
e André Lopes, um mágico 
que fez vibrar a plateia.

Manuel Zappa
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Jorge Coimbra eleito dirigen-
te do ano na Gala do Município da 
Mealhada, tal como tinha aconteci-
do na Gala de Desporto do JB.
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GALA MEALHADA
Hóquei Clube
da Mealhada foi
o grande vencedor
da 10.ª edição
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