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> paulo machado

As expectativas ficaram aquém
do esperado no que diz respeito
ao rendimento dos seniores do
ABC. Existe, todavia, a perspe-
ctiva de um futuro melhor, so-
bretudo porque o ano que chega
ao fim “foi o ano zero” na estreia
de Carlos Resende como treina-
dor. O clube vê partir jogadores
como Álvaro Rodrigues, Tiago
Pereira, Rui Lourenço e ainda
Miguel Sarmento. E prepara-se
para montar, ou reestruturar, um
plantel assente nos produtos da
formação. Tudo em nome de
uma gestão rigorosa, que obriga
a direcção a apertar o cinto. 
“Vamos assistir a algumas saídas
e adoptar, pelo facto de viver
período difícil, uma política de
contenção onde o clube vai fazer
uma aposta redobrada na sua
formação, em jogadores que já
este ano deram provas que po-
dem estar à altura das responsa-
bilidades e jogarem na equipa
sénior. Independentemente das
saídas, teremos um conjunto que
vai valer pelo seu todo, sem
vedetas, com alguns jogadores
experientes e outros mais
jovens. Será um grupo a valer
pelo seu todo, sob a mística do
ABC, sempre com o apoio do
fantástico público”, aponta Luís
Teles, numa altura em que pano
caiu em relação à campanha da
equipa sénior. Carlos Resende
recebe o voto de confiança da di-
recção. 

“O professor Carlos Resende é
um ícon do andebol nacional e
também do ABC. Reunia todas
as condições para dar continui-
dade a este projecto do clube.
Tem uma qualidade humana

muito a cima da média, com um
relacionamento com os jo-
gadores e direcção que é de lou-
var. Para além disso, é um estu-
dioso, tem um conhecimento
profundo da modalidade. Era ex-
pectável que colocasse em práti-
ca todo o seu conhecimento, mas
este foi o ano zero e as nossas
expectativas não eram muito
grandes. O resultado está à vista,
com uma equipa muito unida e
capacidade de luta. Tudo o que
apostávamos no professor Car-
los Resende foi conseguido, só
podia estar satisfeito pela esco-
lha que foi feita e pelo facto de
aceitar o convite para continuar
no clube”, manifestou o presi-
dente do clube bracarense. Con-
fia Luís Teles que “a próxima
época será iniciada de forma
auspiciosa, porque o entrosa-
mento entre a equipa-técnica e
jogadores, seguramente, está
melhorado e acredito que será
uma forma de conseguir ultra-
passar algumas dificuldades que
surgiram este ano”. 

Cartão ‘Amigo ABC’
Com o aproximar do final da

época, está já em marcha o
lançamento do novo ano e a es-
tratégia de futuro que, visa,
essencialmente, captar o maior
número de sócios e adeptos.
Luís Teles apela à capacidade de
“inovação” e “invenção”. Para
além de ultimar o programa de
refiliação do número de associa-
dos, o clube vai apostar numa
campanha designada por ‘Ami-
go ABC’, que visa a ligação aos
adeptos e à cidade. “Queremos
estar junto dos bracarenses que
não podem estar em todos os jo-
gos, mas podem sempre estar

presentes em alguns jogos. Por
isso, criámos o cartão Amigo
ABC. Por cinco euros pode
aceder a quatro jogos do ABC à
sua escolha, durante a época.
Acreditámos que é uma maneira
de massificar o número de ade-
ptos, através da presença em al-
guns espectáculos de andebol.
Assim podemos aumentar o
maior número de pessoas no
pavilhão, e ceder ainda mais al-
guns privilégios aos associados,
reunindo essa massa humana
para voltar a encher completa-
mente o o pavilhão”, expressou
o dirigente do ABC. “A nossa
grande aposta é dar continuidade
na importância aos nossos ade-
ptos e associados. É algo que
marca este clube, pela forma co-
mo marcam presença no andebol
nacional. Galvanizam de tal for-
ma as equipas que se atingem

objectivos que até parecem
inalcançáveis”. 

Atenções voltadas para
as fases finais da formação

Por agora, as atenções esta-
rão voltadas para as fases finais
na formação, com o emblema
bracarense a marcar presença
em cinco finais, nas categorias
de juniores, juvenis (2), inicia-
dos e infantis. Nota de destaque
para o facto das fases finais de
Infantis, iniciados e juvenis
terem como palco o pavilhão
Flávio Sá Leite. “É uma prova
da confiança que a Federação
deposita na capacidade de orga-
nização. Naturalmente, há um
esforço muito grande para orga-
nizar estes eventos, mas aqui
demonstramos que o futuro do
ABC está na formação”.

LUÍS TELES

> Presidente do ABC aplica algumas medidas de austeridade para a próxima temporada.

ANDEBOLPRATA DA CASA SERÁ APROVEITADA NUMA ÉPOCA DE CONTENÇÃO

ROSA SANTOS

Luís Teles destaca papel de Carlos Resende na continuidade de um projecto que assenta cada vez mais na formação

“Aposta será
redobrada
na formação”
O ABC vai apertar o cinto, e de que maneira, na próxima tempo-
rada desportiva reforçando a aposta nos jovens da forma-
ção. Luís Teles faz o balanço da época que chegou 
ao fim. Alguns jogadores estão de saída do clube, 
e as atenções voltam-se para a formação.

tlf. 253 284 390
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Luís Teles anuncia aposta
acentuada na formação
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HOJE NA REGIÃO...

INICIATIVA 
“RESENDE A MEXER”
A Câ ma ra de Re sende pro-
move, até ao fi nal do mês, à
iniciativa “Re sende a mex-
er”. Em colaboração com o
Cen tro de Saúde, pro move
diversas actividades de ca -
rácter des portivo.

EXPOSIÇÃO SOBRE
EVOLUÇÃO DO TELEMÓVEL
A Biblioteca Municipal de
Castro Daire recebe até ao
final do mês, a exposição
intitulada “Evolução do
Telemóvel”. Em exposição
estão cerca de 30 modelos,
que vão desde 1991 até à
actualidade

MÊS DO CORAÇÃO 
EM MOIMENTA DA BEIRA
Maio é o mês do coração e a
Câmara de Moimenta da
Beira assinala a efeméride, a
partir de hoje e até ao final
da semana, abrindo as por-
tas do pavilhão e das pisci-
nas municipais para a práti-
ca de exercício físico, de for-
ma gratuita.

MOSTRA EM RESENDE
O Centro Cultural de S. Ci -
pri ano, em Resende, tem
pa   tente até 10 de Junho
uma exposição de foto gra -
fia. As obras mostram S.
Cipriano há 50 anos e ac -
tualmente.

... E NOS PRÓXIMOS DIAS

ANDEBOL EM MANGUALDE
De sexta-feira até domingo,
Mangualde recebe a fase
final do campeonato NEXT 21
- Campeonato de Andebol
Júnior Masculino. ABC Braga
Andebol SAD, Sport Lisboa e
Benfica, Futebol Clube do
Porto e Sporting CP são as
equipas que se irão defrontar
no Pavilhão Municipal. A en -
trada é livre.

CURSO DE ASTRONOMIA
EM RESENDE
Sábado, no Pavilhão Multiu-
sos de Caldas de Aregos, o
município de Resende, em
colaboração com a Associ-
ação de Física da Universi-
dade de Aveiro (FISUA), pro-
move um curso de iniciação
em astronomia.

FEIRA À MODA ANTIGA
EM SANTA COMBA DÃO
O Largo do Município, em
Santa Comba Dão, recebe,
no próximo domingo, a se -
gunda edição do evento Feira
à Moda Antiga subordinado
ao lema: “Um retrato vivo do
passado ao alcance no pre-
sente”.

PERCURSO PEDESTRE
EM TONDELA
Realizar-se-á no próximo
domingo, o percurso pede -
stre denominado Rota das
Cruzes, localizado na fregue-
sia do Guardão, Tondela. O
percurso pedestre tem como
promotores a Junta de
Freguesia do Guardão e o
Município de Tondela. O iní-

cio da concentração estará
marcada para o Parque
Jerónimo Lacerda.

CONCURSO DE IDEIAS
No âmbito do projecto Em -
preendedorismo nas Escolas,
da iniciativa da Comunidade
Intermunicipal da Região
Dão-Lafões, realizar-se-á
quarta-feira, o Concurso
Municipal de Ideias, do con-
celho de Castro Daire onde
serão apresentados a con-
curso os projetos das turmas
participantes.

PUERTO FLAMENCO
EM LAMEGO
Sábado, pelas 21h30, o
Teatro Ribeiro Conceição, em
Lamego, recebe o espec-
táculo da Puerto Flamenco,
uma inovadora companhia
de Flamenco sediada em
Sevilha e que representa as
novas tendências no Flamen-
co original. 

FÓRUM FLORESTAL
EM MORTÁGUA
Mortágua recebe, no próximo
sábado, a partir das 9h30, no
Centro de Animação Cultural.
O tema é “A Floresta -
desafios e oportunidades”.

KARATÉ EM VOUZELA
Vouzela vai receber, no próxi-
mo domingo, o último dia do
24.º Estágio Internacional de
Karaté e kobudo. Depois de
Viseu acolher os primeiros
dois dias, caberá à vila de
Vouzela o encerramento do
estágio. Página 7
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Juniores do AC Fafe
vice-campeões nacionais

A equipa de juniores de andebol do Maia-
ISMAI sagrou-se campeã nacional da segunda 
divisão da categoria, ao vencer a fase final da 
competição disputada no fim-de-semana, nas 
suas instalações.

Na segunda posição ficou o AC Fafe, que perdeu 
a final com os maiatos por 33-23, com 17-13 ao 
intervalo. As duas equipas venceram os respetivos 
adversários, Passos Manuel e CCR Alto do Moinho, 
na primeira e na segunda jornadas da fase final do 
campeonato.

O jogo decisivo disputou-se ontem de manhã, 
entre os dois candidatos ao título, ADA Maia-
Ismai e AC Fafe, com os maiatos a não deixar 
fugir a oportunidade de se sagrar campeão 
nacional.

O AC Fafe ficou assim na segunda posição, com 7 
pontos, seguido do Passos Manuel, com 5 pontos, 
e do Alto do Moinho, com 3 pontos.

Importa ainda salientar que o AC Fafe estará, na 
próxima temporada, no campeonato da primeira 
divisão de juniores.
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Aí está aquilo que se tornou previsível
imediatamente após o triunfo de sábado,
por 27-23 no Algarve sobre o Gil Eanes: a
equipa feminina doMadeira SAD é campeã
nacional de andebol sénior.
Ontem, a equipa orientada pelo madei-

rense Duarte Freitas actuou em Alcanena e
bastava-lhe o empate para conquistar o tí-
tulo. Todavia, a gritante diferença de valo-
res entre as duas equipas acabou por ter
proporcional reflexo no marcador, com o
Madeira SAD a vencer por 39-13, com 19-9
ao intervalo.
A segunda parte, já disputada em ritmo

de festa, tornou-se, inclusive, um "massa-
cre" para as locais, com a turma insulara a
conseguir um parcial de 20-4.
Pelo Madeira SAD actuaram, e marca-

ram, Esmeralda Gouveia (0), Andreia An-
drade (0), Cláudia Aguiar (9), Ana Correia
(2), Bebiana Sabino (7), Márcia Abreu (1),

Daniela Silva (3), Ana Andrade (1), Renata
Tavares (3), Ana Franco (4), Virgínia Ganau
(0) e Catarina Ascensão (9).
O triunfo da equipa madeirense repre-

senta também o regresso do título nacional
à madeira, interrompendo um ciclo do Gil
Eanes, que ia já em dois triunfos consecu-
tivos.
No seu palmarés, o Madeira SAD con-

tava já com 11 títulos nacionais, conquista-
dos de forma consecutiva, entre as tempo-
radas 1998/99 e 2008/09.
Da mesma forma, no seu historial conta-

biliza 13 taças de Portugal, de novo obtidas
demodo consecutivo, com vitórias entre as
épocas 1998/99 e 2010/11. Termina o rol de
conquistas do Madeira SAD com 12 super-
taças de Portugal, tendo, neste âmbito, o
reinado se iniciado, igualmente, em
1998/99. 1

David Spranger

7 ANDEBOL: EQUIPA FEMININA RECUPERA TÍTULO QUE ESCAPAVA HÁ DUAS TEMPORADAS

Madeira SAD é campeã nacional
OMadeira SADsagrou-seontemcampeãonacional de andebol feminino, vencendo, naúltima jornada, o
JACAlcanena, por 39-13, depois dena véspera se ter desenvencilhadodoGil Eanes, o anterior campeão.

A equipa feminina do Madeira SAD conquistou o seu 12.º título de campeã nacio-
nal, retomando um ciclo iniciado em 1998/99 e que nas duas últimas temporadas
havia sido interrompido pelo emergir do Gil Eanes, grande derrotada do campeo-
nato que terminou ontem.

JM
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Madeira SAD
conquista 12.º
título nacional
OMadeira Sad venceu ontem o JAC-Alca-
nena por expressivos 39-13 e conquistou o
título de campeão nacional em andebol fe-
minino. Quanto ao Sports Madeira terminou
no 4.º posto e ficou apurado para as provas
europeias. Pág. 19
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RTP 1

 	Meio: RTP 1 - Bom Dia Portugal - Fim-de-Semana

 	Duração: 00:01:23

 	Hora de emissão: 08:30:00 
ID: 41884154

 
20/05/2012

Nacional de Andebol

 

O Porto venceu o Sporting e comemorou o 4º título consecutivo.
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ABC TERMINA EM SEXTO LUGAR
Chegou ao fim o campeonato nacional
da I divisão, com o ABC a não conseguir
melhor do que o sexto lugar na tabela
classificativa, depois da derrota de
ontem diante do Águas Santas. Os
resulatdos da última jornada do Grupo A
foram os seguintes:
FC Porto – Sporting, 36-26
Madeira SAD – Benfica, 27-26
ABC - Águas Santas, 28-30

Na classificação final, nota de destaque
para o campeão FC Porto, enquanto o
ABC ficou no último lugar desta fase
final da competição.
1. FC Porto 59
2. Madeira SAD 50
3. Sporting 46
4. Benfica 46
5. A. Santas 44
6. ABC 41
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AC FAFE GARANTE MANUTENÇÃO
NA I DIVISÃO NACIONAL
A equipa do Andebol Clube de Fafe
garantiu a manutenção na I divisão
nacional, depois do triunfo na última
jornada no duelo com os vizinhos do
Xico Andebol. 27-28 foi o resultado final
deste duelo entre equipas minhotas, que
garantiu o quarto lugar do grupo B à
equipa fafense.Os resultados da última
jornada foram os seguintes: 

Sp. Horta - Belenenses, 40-31
Xico - Fafe, 27-28
S. Bernardo - ISMAI, 22-27
Classificação do Grupo B:
1.Sp. Horta 47
2. Belenenses 42
3. Xico 37
4. Fafe 35
5. ISMAI 33
6. S. Bernardo 28
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> paulo machado

Chegou ao fim a época do ABC,
no que diz respeito aos séniores,
com a equipa a terminar no sex-
to lugar, saindo vergada uma vez
mais ao poderio da turma do
Águas Santas, que voltou a
vencer em Braga (28-30), e as-
sim confirmou o quinto lugar na
prova. 

Fecha-se o pano da época
2011/2012 e nos bastidores já se
arruma a casa, tendo em vista a
planificação da nova temporada
desportiva. O encontro de ontem
ficou marcado por várias despe-
didas. Tiago Pereira, lesionado,
assistiu ao jogo na bancada mas
foi ao campo despedir-se dos

seus companheiros. Álvaro Ro-
drigues também cumpriu o seu
último jogo com a camisola do
ABC, ambos estão de saída para
o Benfica. 

Mas não se ficam por aqui as
despedidas. Rui Lourenço e
Mário Peixoto também con-
cluiram a ligação ao clube
bracarense, na medida em que
estão em final de contrato e, per-
ante a contenção de despesas
anunciada pela direcção, são
dois jogadores que saltam fora
dos planos.

O jogo em si ficou marcado por
algum equilíbrio na primeira
parte, com os guarda-redes An-
tónio Campos (Águas Santas) e
Bruno Dias (ABC) a sobres-

saírem. Por aqui ficou patente o
equilíbrio, mas ao nível da eficá-
cia ofensiva, a turma maiata foi
mais astuta e garantiu o triunfo. 

> p. m.

Carlos Resende concluiu a pri-
meira época no comando-téc-
nico do ABC e é o primeiro a dar
o corpo às balas, perante as ex-
pectativas defraudadas. Confes-
sa que “estava à espera um pou-
co mais de todos” e acrescenta
“incluindo de mim” e daí realça
que “o balanço não pode ser
positivo”. Recorda que no início
da época “apontaríamos a imis-

cuir na luta pelo título”, algo que
não sucedeu. “Entrámos na fase
dos seis primeiros, mas não che-
gámos ao quarto lugar. A única
equipa que conseguiu esse ob-
jectivo, dentro do orçamento do
nosso, foi o Madeira SAD”,
apontou Carlos Resende. “Pode-
mos queixar-nos de alguma falta
de sorte, lesões, mas a verdade é
que não conseguimos atingir os
nossos objectivos”, resumiu o
treinador do clube bracarense. E

numa análise geral ao último jo-
go do campeonato, acabou por
dar o braço a torcer em relação
ao seu adversário. “O Águas
Santas revelou-se superior ao
ABC porque ganhou os quatro
jogos. Neste jogo não mostrá-
mos qualidade suficiente para
ganhar e até criámos algumas
situações mas não marcamos. O
principal no jogo é marcar golos
e não conseguimos ser eficazes a
esse nível”, lamentou.

CARLOS RESENDE

“O balanço final da época
não pode ser positivo”

ANDEBOL I DIVISÃORUI LOURENÇO E MÁRIO PEIXOTO ESTÃO DE SAÍDA

ABC 281 

Humberto Gomes e Bruno Dias; José
Rolo (8), Pedro Seabra (3), Ricardo
Pesqueira (3), Rui Lourenço (4), Mário
Peixoto (2) e José Pedro Coelho (3).
Fábio Vidrago, João Santos, Miguel
Sarmento (1), Álvaro Rodrigues (2), 
Luís Bogas (2) e Nuno Rebelo.

TREINADOR: CARLOS RESENDE

ÁGUAS SANTAS 301 

António Campos e Daniel Paiva; Jorge
Sousa (3), Joel Rodrigues (5), Pedro
Cruz (9), Eduardo Salgado (6), Juan
Couto e Marco Sousa (4); João Baltazar,
Nuno Pimenta (2), Mário Lourenço (1),
Mário Oliveira, Jandir Matos e Albano
Lopes.
TREINADOR: JORGE BORGES

Árbi t ros:  Mário Coutinho e Ramiro
Silva.
Intervalo: 13-13

Jogo marcado por despedidas
Foi uma despedida sem encanto do ABC, perante a derrota diante do Águas Santas. Último
jogo do campeonato ficou ainda marcado pelo ‘adeus’ de Álvaro Rodrigues e Tiago Pereira,
que rumam para o Benfica. Rui Lourenço e Mário Peixoto também estão de saída...

ROSA SANTOS

ABC voltou a perder no duelo com o Águas Santas
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ANDEBOL>>20

Rui Lourenço e Peixoto
de saída do ABC
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Mangualde recebe fase final do Campeonato de Andebol Júnior Masculino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/05/2012

Meio: Dão TV Online

URL: http://www.daotv.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=6068:mangualde-
recebe-fase-final-do-campeonato-de-andebol-junior-
masculino&catid=42:mangualde&Itemid=93

 

De 25 a 27 de maio vai realizar-se em Mangualde a fase final do campeonato NEXT 21 - Campeonato

de Andebol Júnior Masculino. ABC Braga Andebol SAD, Sport Lisboa e Benfica, Futebol Clube do Porto

e Sporting CP são as equipas que se irão defrontar nesta final. Os jogos terão lugar no Pavilhão

Municipal e a entrada é livre.

 

 O Next 21 é uma organização da Câmara Municipal de Mangualde, da Federação de Andebol de

Portugal, da Associação de Andebol de Viseu e do Gigantes Sport Mangualde. O Hotel Sra. do Castelo

é o Main Sponsor em Mangualde.
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Carlos Delgado

� Cerca de uma década depois de
ter subido à 1.a Divisão Nacional, o

São Bernardo está de regresso ao
campeonato secundário, fruto de
uma época em que as expectativas
iniciais dos aveirenses (conquista

de permanência) saíram goradas.
É certo que, ao longo da tempo-

rada, perdeu, por lesão, jogadores
influentes, como foram os casos,
entre outros, dos internacionais
Pedro Maia e Daan Garcia, clara-
mente os melhores rematadores
da equipa. Porém estas ausências
explicam apenas parte do proble-
ma, não o seu todo…

E ontem as debilidades da equi-
pa aveirense, aos mais variados
níveis, voltaram a estar em evi-
dência, ao não ser capaz de vencer
o ISMAI, formação que também
vai descer de divisão. Uma despe-
dia duplamente amarga, já que,

mesmo tendo em conta que a vitó-
ria de nada valeria, ficaria pelo
menos o sabor de um triunfo, coi-
sa muito pouco sentida ao longo
de toda a época.

A entrada do São Bernardo no
jogo até foi promissora, ao conse-
guir marcar por duas vezes segui-
das. Só que o ISMAI recuperou
bem, igualou (2-2) e pouco depois
passou para a frente do marcador.
A partir daí, a já habitual incapaci-
dade de o São Bernardo reagir con-
tra o rumo dos acontecimentos
voltou a surgir, ao ponto de nunca
mais ter passado para a frente.

Pior: foi-se afundando de tal

forma que não mais voltou a ter
hipóteses de poder aspirar a ven-
cer o último jogo em casa. Ao in-
tervalo perdia por um (11-12). Dife-
rença recuperável desde que a
equipa tivesse capacidade, compe-
tência e auto-motivação. Como
não tem, acabou por ver o ISMAI
fugir irremediavelmente no mar-
cador e assinar (também na des-
pedida) um orgulhoso justíssimo
triunfo.l

RESULTADOS/1.ª DIVISÃO NACIONAL
FASE FINAL GRUPO A
10ª JORNADA
FC Porto-Sporting 36-26
Madeira SAD-Benfica 27-26
ABC-Águas Santas 28-30

CLASSIFICAÇÃO
J V E D GM-GS P

FC Porto 10 8 2 0 289-246 59
Maseira SAD 10 6 2 2 257-248 50
Sporting 10 4 1 5 257-274 46
Benfica 10 3 1 6 280-266 46
Águas Santas 10 3 0 7 267-288 44
ABC 10 3 0 7 240-268 41

FASE FINAL GRUPO B
10ª JORNADA
Sp Horta-Belenenses 40-31
Xico Andebol-AC Fafe 27-28
S. Bernardo-ISMAI 22-27
CLASSIFICAÇÃO

J V E D GM-GS P
Sp. Horta 10 9 0 1 362-292 47
Belenenses 10 4 1 5 337-335 42
Xico Andebol 10 5 0 5 299-310 37
AC Fafe 10 4 2 4 304-305 35
ISMAI 10 4 1 5 297-301 33
S. Bernardo 10 2 0 8 267-323 28

ANDEBOL/1.ª DIVISÃO NACIONAL - FASE FINAL GRUPO B

Despedida duplamente amarga para o S. Bernardo
SÃO BERNARDO 22 ISMAI 27

TREINADOR: Juan Marques
João Pinho; Ricardo Meira (3), Tiago Sousa
(4), Bernardo Portas (3), Hugo Silva (3),
Renato Broa (2) e Tiago Portas (3) - SETE
INICIAL - Fábio Magalhães, Paulo Aló, Rui
Oliveira (1), Augusto Pereira, Fernando
Vilar, Filipe Marques e Fábio Ribeiro (3).

TREINADOR: Paulo Sá
Rui Pereira; António Ventura (4), Daniel
Costa (3), Luís Gonçalves, Diogo Oliveira
(11), Sérgio Martins (3) e Luís Ribeiro (4) -
SETE INICIAL - Tiago Silva (1) e Sérgio
Silva (1).

LOCAL: Pavilhão do São Bernardo, em Aveiro.
ASSISTÊNCIA: cerca de 150 espectadores.

ÁRBITROS: Roberto Martins e Daniel Martins.
AO INTERVALO: 11-12

Página 20



A21

  Tiragem: 12681

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 11,52 x 23,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41881400 20-05-2012

Página 21



A22

  Tiragem: 12681

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 10,98 x 19,25 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41881416 20-05-2012

Página 22



A23

  Tiragem: 12681

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 5,41 x 5,26 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41881392 20-05-2012

Página 23



A24

  Tiragem: 12681

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 17,24 x 19,48 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41881414 20-05-2012

Página 24



A25

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 19,06 x 35,44 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41881029 20-05-2012

O ABC fechou a tem-
porada com uma derro-
ta ante o Águas Santas, 
por 30-28.

Com este desfecho, a 
equipa orientada por Car-
los Resende acabou no 
último lugar (sexto) na 
fase de apuramento do 
campão de I Divisão em 
andebol.

Depois de uma primeira 
parte equilibrada, o ABC 
ainda conseguiu discutir 
o resultado até metade 
da segunda parte, mas os 
10 minutos finais foram 

ANTÓNIO SILVA

ANDEBOL

ABC fecha época 
com derrota

ÚLITMA JORNADA

FC Porto 36 - 26 Sporting

Madeira SAD 27 - 26 Benfica

ABC 28 - 30 Águas Santas

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1 FC Porto 10 8 2 0 289 : 246 43 59

2 Madeira SAD 10 6 2 2 257 : 248 9 50

3 Sporting 10 4 1 5 257 : 277 -20 46

4 Benfica 10 3 1 6 280 : 266 14 46

5 Águas Santas 10 3 0 7 267 : 280 -13 44

6 ABC 10 3 0 7 235 : 268 -33 41

                                               

GRUPO A   .

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.

GRUPO B.

ÚLTIMA JORNADA

Sp. Horta 40 - 31 Belenenses

Xico Andebol 27 - 28 AC Fafe

S. Bernardo 22 - 27 Maia

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1 Sp. Horta 9 8 0 1 320 : 267 53 44

2 Belenenses 10 4 1 5 337 : 335 2 42

3 Xico Andebol 9 5 0 4 274 : 268 6 36

4 AC Fafe 10 4 2 4 304 : 305 -1 35

5 Maia-ISMAI 10 4 1 5 297 : 301 -4 33

6 S. Bernardo 10 2 0 8 267 : 323 -56 28

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.

Pavilhão Flávio Sá Leite

ABC 28
Humberto Gomes (Bruno Dias); José Ro-
lo (8), Vidrago, João Santos, Pedro Seabra 
(3), Miguel Sarmento (1), Ricardo Pesquei-
ra (3), Rui Lourenço (4),  Mário Peixoto (2), 
José Pedro Coelho (3), Álvaro Rodrigues (2), 
Luís Bogas (2) e Nuno Rebelo.

Treinador: Carlos Resende

Águas Santas 30
António Campos (Daniel Paiva); João Bal-
tazar, Jorge Sousa (3), Joel Rodrigues (5), 
Pedro Cruz (9), Nuno Pimenta (4), Mário 
Lourenço (1), Eduardo Salgado (6), Mário 
Oliveira, Juan Couto, Marco Sousa (4) e Al-
bano Lopes.

Treinador: Jorge Borges

Marcha do marcador:
10m (5-4); 20 m (8-9); 30 m (13-13): 40m 

(18-16); 50 m (23-22) e 60m (28-30).

negativos e trouxeram ao 
de cima alguma irregulari-
dade que foi a pecha des-
te ABC ao longo da tem-
porada.

A equipa maiata sentiu 
isso mesmo e acabou por 
se superiorizar no marca-
dor, acabando por segu-
rar o quinto lugar, em de-
trimento dos academistas, 
que fecharam assim a tem-
porada de modo negativo 
perante os seus adeptos 
no Flávio Sá Leite.

Carlos Resende: 
«Perdemos quatro 
jogos com o Águas 
Santas

O técnico do ABC, Car-
los Resende, destacou os 
quatros jogos desta tem-
porada em que a sua equi-
pa perdeu frente ao Águas 
Santas. «Esta partida ser-
viu para tirar as teimas 
e o Águas Santas acabou 
por ser superior. Ganhou-
-nos as quatro vezes nesta 
temporada e isso diz tudo», 

destacou o treinador. 
Relativamente ao jogo 

de ontem, Carlos Resende 
acentuou os erros ofensivos 
da segunda metade. «Fize-
mos uma primeira parte po-
sitiva mas voltámos a não ser-
mos eficazes em termos ofen-
sivos», disse. Resende desta-
cou ainda a irregularidade 
da equipa ao longo da tem-
porada, onde conseguiu aliar 
jogos muito bem consegui-
dos a outros onde estiveram 
em plano negativo.

José Rolo em situação ofensiva do ABC
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ANDEBOL: GRUPO B
AC Fafe vence Xico 
e segura-se na I Divisão

No grupo B, as atenções voltavam-se para Guima-
rães onde o Andebol Clube de Fafe jogava, frente à 
equipa da casa, a sua permanência no Andebol 1. 
A primeira parte do jogo foi toda dos vimaranen-
ses, que chegaram ao intervalo confortavelmente 
na frente do marcador, mas no segundo tempo os 
fafenses reagiram, e empataram a seis minutos do 
fim (resultado que já lhes garantia a permanência) 
e acabaram por vencer por 27-28, tornando inútil o 
triunfo do Mais ISMAI em Aveiro, onde ganhou ao 
São Bernardo. Nos Açores, e no jogo entre os dois 
primeiros classificados do grupo B, o Sporting da 
Horta superiorizou-se ao CF Belenenses, confirmando 
o primeiro lugar.
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL • Final da Taça de Portugal 2011/12: SPORTING-
ACADÉMICA, 17h, no Jamor, em Lisboa (RTP1 e SportTV1), ár-
bitro: Paulo Baptista (Portalegre). • Jogo-treino das Selecções
Sub-19 e Sub-17 Femininas da Madeira, 15h, ex-Liceu. • Trei-
nos de captação no Marítimo para futebolistas nacidos a partir
de 1988, até dia 31. • Fase Final Regional Circuito Benjamins,
Complexo AFM, em Gaula. • O Núcleo de Adeptos Portistas do
Arco de São Jorge na "Volta à Ilha" para celebrar o bicampeo-
nato do FC Porto. Partida (8h) e chegada Arco de São Jorge
(20h).
PATINAGEM DE VELOCIDADE • Nacional de Iniciados e Ju-
niores, no Patinódromo do Faial, em Santana, até hoje: 9h/12h.
BEYBLADE • 1.ª Etapa do 1.º campeonato regional que visa
apurar para ummadeirenses para o campeonato nacional.
Hoje, 2.º dia, a partir das 14h, no ForumMadeira.
DIVERSOS • Feira do Campanário 2012, até hoje:Trial 4x4+,

13h/17h.
ANDEBOL • 18.ª e última jornada 1.ª Divisão Fem.:Alcanena-
Madeira SAD, 15h,Acanena. Gil Eanes-Sports Madeira, 16h,
Algarve.
JET SKI • Henrique Rosa Gomes, João Cardoso, João Sousa e
Tiago Sousa na 1.ª prova do Europeu, na Bélgica. • Regional,
3.ª Prova 2012: Grande Prémio de Câmara de Lobos. • 2.ª
Prova do Regional de 2011, ao longo do dia no Kartódromo do
Faial.
BADMINTON • Madeirenses no Nacional de Não-Seniores,
em Coimbra, até hoje.
ATLETISMO • 18.º Circuito Imaculado Coração de Maria,
10h30, Rua da Levada de Santa Luzia. • Fase de apuramento
Madeira ao "Nacional" de Clubes, RG3 e Ribeira Brava, até
hoje. • Francisco Gouveia (CD "Os Especiais") no 2.º Campeo-
nato do Mundo de Atletismo IAADS", emAngra do Heroísmo,

Ilha Terceira,Açores, até hoje. • Inscrições para a Corrida da
Mulher, até 14 de Junho.
BASQUETEBOL • Fase Final Nacional da Taça de Sub-16 Fem.
com o CAB, emAlgés.
TRIATLO • Regional Individual e Clubes Jovem, 9h, em São Vi-
cente/Ponta Delgada.
CICLISMO • Giro de Itália 2012, até dia 27.
TÉNIS • Regional de Sub-18, até hoje. • Inscrições para o Re-
gional de Sub-14, até quarta-feira. • Daniel Rodrigues na 22.º
Torneio de Passagespoirs, em França, até hoje.
CANYONING • O Clube Aventura da Madeira organiza Curso
de Iniciação ao Canyoning, de Nível I, até 3 de Junho.
CANOAGEM • Comemorações do Dia da Marinha, Baía do
Funchal. • David Fernandes, Helena Rodrigues e Joana Sousa
na 2.ª prova de apuramento olímpico, em Poznan, na Polónia,
até hoje.
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7 SÓ UMA CATÁSTROFE IMPEDIRÁ O MADEIRA SAD DE SE SAGRAR HOJE EM ALCANENA CAMPEÃ NACIONAL

Equipa feminina a um empate do título
A equipa feminina do Madeira SAD deu on-

tem um passo gigantesco rumo à recuperação
do título nacional, que lhe foge há duas tempo-
radas, após ter dominado amodalidadedurante
uma década. Em partida da penúltima jornada
da prova, na deslocação a Lagos, a equipa de
Duarte Freitas venceu precisamente o Gil Eanes
e basta-lhe empatar hoje em Alcanena, frente
ao JAC local, para se sagrar campeão. No Pavi-
lhão da Escola Secundária Gil Eanes, a formação
insular venceu por 27-23, e mesmo não anu-

lando aderrota sofrida na primeira volta, no Fun-
chal, então por 26-21, passou a somar 49pontos,
contra 47 das adversárias. Hoje, em casa da oi-
tava classificada, com 27 pontos, basta-lhe con-
quistar dois (empate) para assegurar o título. Na
primeira volta a equipa da Madeira goleou: 40-
24.Também o Sports Madeira jogou ontem, e
atingiu os 39 pontos, consolidando o quarto lu-
gar: ganhou em Alcanena, por 34-27 e encerra
hoje a prova no Algarve, ante o... Gil Eanes. 1

David SprangerTitulo nacional vai voltar a ser pertença madeirense

Página 31



A32

  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 21,96 x 18,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41880848 20-05-2012

NofechodaLigaPortuguesadeAn-
debolMasculino, oMadeira SAD re-
cebeu ontem o Benfica, vencendo
por27-26.Apartida,disputadanoPa-
vilhãodoFunchal e referenteà 10.ª, e
última, jornada da fase final, fez por
justificara (boa)2.ªposiçãodaequipa
madeirense, imediatamente atrás do

FC porto, que se sagrara já campeão
nacional há algumas rondas atrás.
No culminar de uma temporada

particularmente difícil, o Madeira
SADrealizouumaexcelenteprimeira
parte e foi aí que construiu uma van-
tagemque lhepermitiu, depois, gerir
omarcadoreocronómetro.Os insu-

lares venciam ao intervalo por 17-13,
quatrogolosdevantagemqueoBen-
fica conseguiu esbater na segunda
metade, período em que triunfaram
por umparcial de 13-10.
No final, ficou essa vitória tangen-

cial para a equipa daMadeira. 1
David Spranger

7 VITÓRIA SOBRE O BENFICA NA DERRADEIRA JORNADA DA LIGA DE ANDEBOL MASCULINA

Nas outras parti-
das ontem reali-
zadas, o FC
Porto venceu na
recepção ao
Sporting, por 36-
26, enquanto o
Águas Santas
ganhou na des-
locação ao re-
duto do ABC, por
30-28.
A classificação
final do Grupo A
da Liga Portu-
guesa de Ande-
bol Masculino
ficou ordenada
da seguinte
forma: 1.º FC
Porto, 59 pontos;
2.º Madeira SAD,
50; 3.º Sporting,
46; 4.º Benfica,
46; 5.º Águas
Santas, 44; 6.º
ABC, 41.

Madeira SAD sagra-se
vice-campeão nacional

Numa época particularmente difícil, o Madeira SAD termina a liga num brilhante 2.º lugar JM

Paulo Fidalgo

David Tavares (4)
João Lopes (0)
João Pais (3)
Georgy Zaikin (2)
Cláudio Pedroso (0)
João Ferreirinho (0)
Nuno Roque (4)
Pedro Graça (1)
R. Candeias (0)
Carlos Carneiro (3)
Rui Silva (0)
António Areia (0)
José Costa (6)
Inácio Carmo (3)

1.ª parte: 17 - 13
2.ª parte: 10 - 13

Treinadores

Madeira SAD

Jorge Rito

27 Benfica

Telmo Ferreira (0)
Gonçalo Vieira (2)
Leandro Nunes (2)
José Jesus (0)
João Mendes (0)
Daniel Santos (8)
Luiío Silva (3)
João Antunes (5)
Luís Marques (0)
João Ferraz (5)
Hugo Rosário (2)

26

Pavilhão do Funchal
Árbitros: Eurico Nicolau e Ivan Caçador
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RTP Informação

 	Meio: RTP Informação - 24 Horas

 	Duração: 00:01:24

 	Hora de emissão: 00:59:00 
ID: 41892454

 
19/05/2012

Nacional de Andebol

 

O Porto venceu o Sporting e comemorou o 4º título consecutivo.
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Fafe e Maia 
disputam lugar
de sobrevivência
Fafe com 32 pontos e ISMAI
com 30, jogam ambos fora e
disputam na última ronda do
Grupo B a permanência no es-
calão maior do andebol nacio-
nal. O São Bernardo, último
classificado e já despromovido,
recebe a visita do maiatos,
enquanto os fafenses cum-
prem uma viagem breve aos
vizinhos vimaranenses do Xico
Andebol. Em caso de empate
pontual, que pode verificar-se
num cenário de vitória do Ismai
em Aveiro conjugada com a
derrota dos fafenses na cidade-
berço, ambas as equipas fica-
riam com 33 pontos, e ficariam
os maiatos em vantagem.
Quando ao grupo A, apenas
está definido o vencedor. Já há
várias semanas que o FC Porto
festejou o título, mas está tudo
em aberto quando aos restantes
lugares. Os ‘dragões’ recebem
o Sporting e o Benfica o Madei-
ra SAD. Os madeirenses estão
em segundo e recebem o Ben-
fica com avanço de dois pon-
tos. Estes condimentos tornam
o jogo do Funchal o mais inte-
ressante desta última jornada. 
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> redacção

ABC de Braga e Águas Santas
encerram, hoje às 15h05, o
campeonato nacional de andebol
1. Estando, desde já, garantido
que serão as duas formações a
fechar a classificação desta fase
final, as duas equipas discutem o
quinto lugar. 

Desmotivação na hora do des-
fecho? “O quinto lugar é sempre
melhor que o sexto”, considera o
guarda-redes, Humberto Gomes.
Dos confrontos anteriores, so-
bressaem três derrotas acade-
mistas. Mérito ao adversário, re-
conhece o guardião bracarense,
vincando que, no Sá Leite, que o
ABC poderia ter estado melhor,
em qualquer um dos jogos. 

“Falhámos bastante nos três jo-
gos. É difícil explicar o que se
passou, talvez alguma descon-
centração, mas a verdade é que
não estivemos bem. Mas isso é
passado e nós só pensamos em
vencê-los no sábado (hoje)”, de-

fende o guardião.
Segundo Humberto Gomes, o

ABC ficou neste campeonato
aquém do expectável: “Nós, des-
de o início, lutamos pela melhor

classificação possível. Infeliz-
mente, o quinto lugar é o melhor
que podemos alcançar mas nós
queríamos mais, e sabemos que
podíamos ter feito melhor”.

O guarda-redes é dos homens
mais experientes na equipa bra-
carense e é reconhecida a sua
contínua ambição e vontade de
somar sucessos. Por isso, não es-
conde alguma frustração: “Estou
desapontado. Fico triste por não
termos feito melhor. Os nossos
adeptos mereciam mais. Acho
que fomos inconstantes e faltou-
-nos concentração em alguns
momentos”. 

Hoje é a derradeira oportunida-
de do ABC para vencer a equipa
maiata, e Humberto quer apro-
veitar o factor-casa. “Nós, aqui
em casa, fizemos bons jogos, so-
bretudo nesta fase final. Vence-
mos Benfica e Madeira, e perde-
mos no final dos jogos com o FC
Porto e Sporting, depois de es-
tarmos a vencer. Mas, os nossos
adeptos mereciam muito mais de
nós. Terminamos, agora, junto
dos nossos adeptos e queremos
deixar boa imagem, uma boa
vitória, e com a promessa que
para o ano será diferente”, disse.

Quinto lugar é melhor que sexto
O ABC de Braga disputa hoje (15h00) com o Águas Santas o quinto lugar no campeonato
nacional de andebol. Guarda-redes Humberto Gomes reconhece uma época abaixo das
expectativas mas vai dizendo que ficar em quinto é melhor do que em sexto.

DR

Humberto Gomes reconhece que os adeptos do ABC mereciam mais

ANDEBOLABC RECEBE ÁGUAS SANTAS, HOJE, ÀS 15H05
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Jogo entre o Gil Eanes e o Madeira SAD adiado para as 20 horas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/05/2012

Meio: Diário de Notícias da Madeira.pt

URL: http://www.dnoticias.pt/actualidade/desporto/325273-jogo-entre-o-gil-eanes-e-o-
madeira-sad-adiado-para-as-20-horas

 

Foi adiado por três horas o encontro entre o Gil Eanes e o Madeira SAD, "em virtude da greve dos

controladores de tráfego aéreo", explica uma nota publicada no 'site' da Federação Portuguesa de

Andebol ".

O jogo, "que poderá decidir o título de campeão nacional de séniores femininos da 1ª Divisão" e que

estava marcado para as 17 horas, no Pavilhão da Escola Secundária Gil Eanes, em Lagos, será

disputado às 20 horas.
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ANDEBOL

ABC recebe hoje
Águas Santas

O ABC fecha hoje a sua participação no campeonato 
de andebol da I Divisão frente ao Águas Santas, no 
pavilhão Flávio Sá Leite, às 15h00.

O guarda-redes Humberto Gomes salienta que o 
ABC vai tentar chegar ao quinto lugar e escapar ao 
último posto da fase do apuramento de campeão. «O 
quinto lugar é sempre melhor que o sexto», garantiu 
o guarda-redes, que promete empenho da equipa 
academista até ao derradeiro segundo. «Nós, desde 
o início, lutámos pela melhor classificação possível. 
Infelizmente, o 5.º lugar é o melhor que podemos 
alcançar, mas nós queríamos mais, e sabemos que 
podíamos ter feito melhor. Claro que ficamos aquém 
das expetativas», frisou.

Os jogos marcados para hoje são: FC Porto-
Sporting (15h05, RTP 2), Madeira SAD-Benfica e 
ABC de Braga-Águas Santas.
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

PATINAGEM • Campeonato Nacional de Iniciados e Ju-
niores, no Patinódromo do Faial, em Santana, até ama-
nhã. Hoje: 9h/13h, 14h/17h e 19h/23h30.DIVERSOS •
Jogos Euros 2012, organizados pelo Centro de Cultura e
Desporto dos Trabalhadores da Segurança Social e
Saúde - CCD do Funchal, até hoje, na Madeira. • Feira
do Campanário 2012, até amanhã. Hoje: Judo, Boccia,
Basquetebol Adaptado, Ginástica, Parapente e Futebol,
14h30/20h. FUTSAL • Final da Taça da Madeira
2011/12: MARÍTIMO-BAIRRO DA ARGENTINA, 18h, Pav.
Francisco Franco.ANDEBOL • 10.ª e última jornada 1.ª
Divisão Masc.: MADEIRA SAD-Benfica, 15h05, Pav. Fun-
chal. • 7.ª jornada 2.ª Divisão Masc.: Avanca-MARÍ-
TIMO, 15h,Avanca. • 17.ª e penúltima jornada 1.ª Divi-
são Fem.: Gil Eanes-MADEIRA SAD, 17h,Algarve.
Alcanena-SPORTS DA MADEIRA, 15h,Alcanena.BAS-
QUETEBOL • Fase Final Nacional da Taça de Sub-16
Fem.: Coimbra Basket-CAB-MADEIRA, 17h30, Pav. Al-

gés, até amanhã. • Carla Freitas, Maria João Correia e
Tamara Milovac (CAB-Madeira) em treinos na Selecção
Nacional Sénior feminina, em Rio Maior, até hoje.BEY-
BLADE • 1.ª Etapa do 1.º campeonato regional que visa
apurar para um madeirenses para o campeonato nacio-
nal. Hoje, 1.º dia, a partir das 14h, no Forum Madeira.
SQUASH • 4.ª e última etapa do “Circuito Ask4help” -
Clube Naval Cup IV, à Quinta Calaça, até hoje. JUDO •
3.º Torneio Zéponês, de manhã, no Campanário. JET
SKI • Madeirenses Henrique Rosa Gomes, João Car-
doso, João Sousa e Tiago Sousa na 1.ª prova do Euro-
peu, na Bélgica, até amanhã.HÓQUEI EM PATINS • 2.ª
Divisão Masc.: MARÍTIMO-Juv. Pacense, 16h, Pav. Bar-
reiros. VOLEIBOL • 2.ª Fase Concentrada de Minis "B",
9h45/12h, Praça Fórum de Machico. • Entrega de Pré-
mios Minis "B", época 2011/12, 12h15, Praça Fórum de
Machico. TÉNIS-DE-MESA • Énio Mendes e o CajaSur
Priego visitam o DVK Borges Vall, para a penúltima jor-

nada da 1.ª Liga de Espanha.BADMINTON • Madeiren-
ses no Campeonato Nacional de Não-Seniores, em
Coimbra, até amanhã. ATLETISMO • Fase de apura-
mento Madeira ao "Nacional" de Clubes, RG3 e Ribeira
Brava, até amanhã. • 6.ª Jornada da Taça de Benja-
mins, 10h30, Ribeira Brava. • Francisco Gouveia (CD
"Os Especiais") no 2.º Campeonato do Mundo de Atle-
tismo IAADS" (Federação Internacional de Atletismo
para Pessoas com Síndrome de Down), em Angra do
Heroísmo, Ilha Terceira, Açores, até amanhã. • Inscri-
ções para a Corrida da Mulher, até dia 14 de Junho.
GOLFE • Torneio "Dragoeiro", em pares, no Porto
Santo Golfe. • Nuno Henriques, Santo da Serra, parte
da a Rep. Checa e depois para a Áustria, onde vai par-
ticipar num torneio. KARATÉ • 3.ª Jornada Dupla
Zona 1 & 2, 9h15/13h, Pav. dos Barreiros. ESGRIMA
• CD 1.º de Maio promove Torneio Open de Esgrima.
GINÁSTICA • Apresentação do trabalho desenvolvido

por diversas escolas da Calheta, no âmbito da Ginás-
tica, ao longo do ano lectivo, 20h30, Pav. Escola Bá-
sica e Secundária da Calheta. CANOAGEM • Come-
morações do Dia da Marinha, 10h, Baía do Funchal,
até amanhã. • David Fernandes, Helena Rodrigues e
Joana Sousa (Clube Naval do Funchal) na 2.ª prova de
apuramento olímpico, em Poznan, na Polónia, até
amanhã. CICLISMO • Giro de Itália 2012, até dia 27.
TÉNIS • Campeonato Regional de Sub-18, até ama-
nhã. • Inscrições para o Campeonato Regional de
Sub-14, até quarta-feira. • Daniel Rodrigues (CD Na-
cional) na 22,ª edição do Torneio de Passagespoirs,
em França, até amanhã. CANYONING • O Clube
Aventura da Madeira organiza Curso de Iniciação ao
Canyoning, de Nível I, até 3 de Junho. FOTOGRAFIA
SUBAQUÁTICA • II Troféu de Caça Fotográfica e IV
Campeonato Regional de Fotografia Subaquática, até
hoje, na Quinta Calaça.
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Com o FC Porto, já há algum
tempo, como tetracampeãona-
cional da 1.ª Divisão masculina
de Andebol, as atenções, hoje,
voltam-se para a luta pelo 2.º lu-
gar.A fasefinal terminaesta tarde
e tem a particularidade de colo-
car frente-a-frenteosdois candi-
datos a vice-campeão nacional,
época 2011/12. No Pavilhão do
Funchal, Madeira SAD e Benfica
lutam por esse estatuto, a partir
das 15h05, comos insulares a te-
remalgum favoritismo,por joga-
rem em casa. Com 47 pontos, à
“sociedade” basta um empate
para ser - pela 3.ª vez consecu-
tiva - vice-campeã, sempre atrás
doFCP.AoBenfica (45pontos) só
o triunfo interessa, pois igualaria
os madeirenses em termos de
pontos (48), mas ficava em van-
tagem no confronto directo.
Nesta altura, o Sporting é 4.º,
comosmesmospontosdoBen-
fica, e fica àesperadoqueacon-
tecer noFunchal parapoderme-
lhorar a sua classificação.

Gil Eanes ou Madeira SAD:
quem será campeão nacional?

Jogo grande esta tarde (17h)
emLagos, noAlgarve.Gil Eanese
Madeira SAD cumprem a 17.ª e
penúltima jornada da fase final
da 1.ª Divisão feminina, num
jogo que decidirá, por certo, o
título nacional desta época. No
embate da 1.ª volta, as algarvias
venceram no Funchal, naquela
que foi a única derrota da SAD
esta temporada e, hoje, quem

Insulares e lisboetas jogam, esta tarde, o 2.º lugar final na época 2011/12.

7 ANDEBOL - ÚLTIMA JORNADA DA 1.ª DIVISÃO: JOGO COM O BENFICA NO FUNCHAL (15H05)

Madeira SAD a um
empate de ser “vice”

ganharpode fazer a festadocep-
tro. O Gil Eanes também soma
umaderrota (no recintodoColé-
gio JoãoBarros),masbastaa-lheo
empatehojepodecomemorar o
título. Isto porque a última jor-
nada acontece amanhã, com a
SADaactuar emAlcanenaecom
o Gil Eanes a ser anfitrião do
Sports da Madeira e, em princí-
pio, ambosdevemvenceros res-
pectivos compromissos. O
“Sports”, confortável no 4.º lugar,
joga hoje (15h em Alcanena) e
pode ainda ter uma palavra a di-
zer na discussão do título, caso
protagonizeuma surpresadiante
das algarvias...

Marítimo recebe
líder da 2.ª Divisão Avanca
Na fase final da 2.ª Divisão

masculina de Andebol, o Marí-
timo (3.º, 14 pontos) recebe em
Santo António, a partir das 15h, o
líder Avanca (16 pts), num jogo
da 7.ª jornada da prova, impor-
tanteparaosdois conjuntos,mas
sobretudoparaos “verde-rubros”.
Asduasequipas, tal comooLiceu
de Camões, lutam, palmo-a-
palmo, pelo acesso à 1.ª Divisão,
na próxima época, sendo que
perder nesta fase final da prova
pode comprometer essameta.1

Vasco Sousa

vascosousa@jornaldamadeira.pt
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Avelino Conceição

� O Pavilhão Municipal de Estar-
reja, hoje e amanhã, e o Pavilhão
Adelino Dias da Costa/Avanca, no
domingo, recebem os jogos da ter-
ceira fase do Campeonato Nacio-
nal da 2.a Divisão de Juvenis Mas-
culinos, organizado pela Federa-
ção Portuguesa de Andebol, com o
apoio da Associação de Andebol
de Aveiro, do Município local e do
Estarreja Andebol Clube.

A equipa do clube anfitrião vai,
juntamente com as formações do
Perestrelo e Marienses, represen-
tantes da Madeira e dos Açores e
do Infesta, o outro segundo me-
lhor classificado do Continente,
discutir uma vaga na fase final,
onde já se encontram os vence-
dores de cada uma das três zonas

- Passos Manuel, Tarouca e ABC -,
este última o “carrasco” da equipa
estarrejense.

No jogo da última jornada da
segunda fase, disputado em Estar-
reja, e quando um empate servia
as suas pretensões do conjunto
aveirense, os bracarenses acaba-
ram venceram por um golo, nu-
ma partida imprópria para cardí-
acos, ficando apurada directa-
mente para a fase da discussão do
título nacional, ao vencer à série.

Agora com três jogos pela fren-
te, a equipa orientada por Car-
los Tavares vai tentar ficar em
primeiro lugar, que lhe dará aces-
so à disputa pela subida à Pri-
meira Divisão nacional, mas pa-
ra isso terá que vencer nesta fa-
se, cujos jogos começam hoje e
se disputam ao longo deste fim-
de-semana.

Numa perspectiva a participa-

ção do Estarreja nesta fase, o téc-
nico garante que a sua equipa
“está muito motivada”, apesar do
sentimento de tristeza que viveu
aquando do jogo frente ao ABC.
“Sabíamos que nos bastava um

empate, para estarmos directa-
mente na fase final, mas já sinto
que os jogadores ultrapassaram
essa tristeza, estando preparados
para os jogos importantes que ai
vêm, frisou.

Consciente das dificuldades
com que o grupo se vai deparar,
Carlos Tavares, olhando aos três
adversários, não tem dúvidas
que “vão ser três jogos muito dis-
putados”, com todas as equipas a
“terem possibilidades de passar
à faz seguinte”. Mas o treinador
avisa que o Estarreja, aproveitan-
do o factor-casa, “tem outras res-
ponsabilidades” e assume que
quer “vencer esta fase para atin-
gir o lugar que merecíamos ter
alcançado antes”.

Sabendo da importância que o
evento tem para a região, e a for-
ma como o concelho tem aposta-
do na modalidade, o técnico espe-
ra ter “muito público” nestes três
jogos - dois em Estarreja e o últi-
mo em Avanca, onde decorre a
última jornada desta fase - “para
nos apoiar nesta caminha difícil”
e que cada jogador “enriqueça em

termos de qualidade com esta
experiência nesta fase da prova”.

O conjunto de Carlos Tavares
tem ainda a seu favor, em termos
de dados estatísticos, o facto de ter
sido a equipa que fez mais golos
(336), registando uma média de 30
golos por jogo. Por outro lado, o
seu jogador Diogo Bastos é o se-
gundo melhor marcador da pro-
va, com 103 golos, o que lhe confe-
re uma média de dez golos por
jogo, menos um que o melhor
marcador, Ezequiel Guerra, do
Lamego, equipa que ficou em últi-
mo na série do Estarreja.l

EAC assume apuramento
A equipa de Juvenis Masculinos do Estarreja Andebol Clube vai tentar assegurar 
a última vaga para a fase da discussão do título nacional e da subida à 1.a Divisão

ANDEBOL

PROGRAMA

� HOJE (Estarreja)
Infesta-Estarreja 19h00

Perestrelo-Marienses 21h00

� AMANHÃ (Estarreja)
Estarreja-Marienses 15h00

Infesta-Perestrelo 17h00

� DOMINGO (Avanca)
Perestrelo-Estarreja 10h30

Marienses-Infesta 12h30

ESTARREJENSES querem vencer e festejar o apuramento em casa

D
.R
.
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ANDEBOL P35

Juvenis do Estarreja
disputam presença
na fase final nacional
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MiNi-aNdeBoL

Brincandebol em S. Sebastião
a associação de andebol 

da ilha terceira promove 
amanhã, sábado, no pavi-
lhão do complexo des-
portivo francisco ferreira 

Drummond, na Vila de são 
sebastião, entre as 10:00 e 
as 11:30, o Vii encontro de 
mini-andebol, designado 
Brincandebol.

recorde-se, a propósito, 
que o Brincandebol constitui 
uma festa de animação sócio-
desportiva para crianças dos 
7/8 aos 10/11 anos de idade 

das equipas de minis e bâmbis 
e está integrado no projeto da 
direção regional do Desporto, 
intitulado escolinhas do Des-
porto.  di
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Arsenal 4 x Espinho 6
Infantis Femininos
 
   No dia de Nossa Senhora, não
houve milagre! As meninas de
Canelas claudicaram na última
oportunidade de vencer um jogo
esta época. Num paupérrimo
jogo de andebol, onde se lutou
muito, as pequeninas do Arsenal
não conseguiram mostrar a
evolução que até agora tinham
conseguido, perante adversárias
que utilizaram todas, e mais
algumas, armas para levar de
vencida as arsenalistas. Tudo foi
permitido, onde as canelenses não
conseguiram contrariar o uso, e
abuso, excessivo de dureza, o que
se viu nesta tarde quente de
domingo contradiz tudo aquilo
que se ensina no Andebol, que
deveria ser saudável e de
divertimento. Uma nota muito
negativa para a não comparência
do árbitro nomeado, pois é nestas
tenras idades que a existência de
um elemento de autoridade
(árbitro) era necessário
 Arsenal: 2 – Lúcia Valente; 3 –
Ana Brandão; 4 – Catarina Soares
(1); 5 – Sara Lopes; 8 – Inês Cruz;
10 – Ana Claro (1); 13 – Cátia
Morais; 14 – Maria Castillo (2);
17 – Maria Gomes (G.R.)
Treinador: Hélder Oliveira
  
Arsenal 13 x Valongo 24
Minis Masculinos
 
   Decorreu este fim de semana
no Pavilhão da ADA Canelas a
sétima Jornada do Campeonato
Regional de Minis Masculinos
frente à CP Valongo do Vouga.
Embora o jogo tenha sido
inteiramente dominado pela
equipa visitante, a equipa da casa
demonstrou uma melhor atitude
face ao jogo anterior em Valongo
do Vouga. A destacar, a exibição
do guarda-redes da equipa do
Arsenal que realizou o melhor
jogo da época.
   O resultado final traduz uma
clara vantagem da equipa
visitante, que ao intervalo já

Atividades Arsenal de Canelas
// Andebol//

vencia pela diferença
de seis golos.
Arsenal: 4 – João
Candeias (2); 5 –
André Russo (1); 7 –
Daniel Resende (2); 9
– José Silva (1); 10 –
Henrique Marques
(7); 12 – João
Oliveira (G.R.); 15 –
Miguel Varum
Treinadores: Eliana e
Renato
 
Batalha 25 x
Arsenal 20 
Infantis Mascu-
linos
  
Arsenal: 4 – Daniel
Resende; 5 – André
Brandão; 6 – Luís
Magalhães (8); 7 – Nuno Sousa
(3); 8 – José Ribeiro; 9 –
Marcelo Silva (2); 10 Alexandre
Sousa (4); 12 – Rui Figueiredo
(G.R.); 13 – Rafael Cruz; 14 –
Henrique Marques; 15 – Aníbal
Garcia; 17 – Ricardo Neves (3)
 
Leça 28 x Arsenal 21
Iniciados Femininos
  
Arsenal: 1 – Flora Oliveira
(G.R.); 2 – Barbara Silva; 5 –
Ana Dias (1); 7 – Mariana
Ferreira (2); 8 – Cátia Fonseca
(11); 9 – Vânia Arrojado; 10 –
Beatriz Rodrigues; 11 – Sara
Antunes (2); 12 – Adriana Dias
(G.R.); 13 – Andreia Silva; 14 –
Inês Ribeiro; 15 – Renata Ramos
(4); 16 – Juliana Pinho (G.R.);
17 – Barbara Ferreira (1)
 
Arsenal 24 x Lagoa 36
Iniciados Femininos
  
Arsenal: 1 – Flora Oliveira
(G.R.); 2 – Barbara Silva; 5 –
Ana Dias; 7 – Mariana Ferreira
(3); 8 – Cátia Fonseca (10); 9 –
Vânia Arrojado; 10 – Beatriz
Rodrigues; 11 – Sara Antunes
(4); 12 – Adriana Dias (G.R.);
13 – Andreia Silva; 14 – Inês
Ribeiro (1); 15 – Renata Ramos

(4); 16 – Juliana Pinho (G.R.);
17 – Barbara Ferreira (2)
 
  
Sir 1º Maio 30 x Arsenal 23
Iniciados Femininos
  
Arsenal: 1 – Flora Oliveira
(G.R.); 2 – Barbara Silva; 5 –
Ana Dias; 7 – Mariana Ferreira
(4); 8 – Cátia Fonseca (9); 9 –
Vânia Arrojado (2); 10 – Beatriz
Rodrigues (1); 11 – Sara
Antunes (4); 14 - Inês Ribeiro;
15 – Renata Ramos (2); 16 –
Juliana Pinho (G.R.); 17 –
Barbara Ferreira (1)
  
Arsenal 22 x B. Perestrelo 22
Iniciados Femininos
 
Arsenal: 1 – Flora Oliveira
(G.R.); 2 – Barbara Silva; 5 –
Ana Dias; 7 – Mariana Ferreira
(4); 8 – Cátia Fonseca (7); 9 –
Vânia Arrojado (2); 10 – Beatriz
Rodrigues; 11 – Sara Antunes
(5); 12 – Adriana Dias (G.R.);
13 – Andreia Silva; 14 – Inês
Ribeiro; 15 – Renata Ramos (4);
16 – Juliana Pinho (G.R.); 17 –
Barbara Ferreira
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Campeonato Regional de Infantis Masculinos
Sanjoanense 27 x Estarreja Andebol Clube 23

   A equipa de infantis do EAC deslocou-se a São João da
Madeira, repondo, o jogo em atraso referente à segunda jornada
do Campeonato regional do respetivo escalão. Início de jogo
inteligente por parte dos jovens estarrejenses, com uma defesa
HxH muito pressionante, contra-ataques cirúrgicos e um ataque
organizado muito eficaz.
   Na segunda parte, tudo foi diferente. Com a alteração do
sistema defensivo (de HxH para 3x3) devido ao intenso calor que
se fazia sentir, diminuíram os índices de concentração, e a eficácia
na finalização, permitindo a reviravolta no marcador final. Para a
história fica mais um jogo, marcado pelo desempenho positivo
dos atletas estarrejenses, que seguem firmes no trilho de evolução
traçado pelo clube.

EAC: André Oliveira, Gonçalo Figueiredo (1), Rúben Leite,
Wilson Tavares, Bruno Marques (3), Bernardo Marques (1), Pedro
Bastos (3), Rafael Pereira (5), Rúben Portela, Tomás Melo,
Leonardo Costa (6), Ricardo Lima, Rodrigo Amaral
(4) e Rui Pedro

Juvenis Masculinos

   O EAC no escalão de juvenis masculinos não conseguiu a
passagem direta à fase final do campeonato nacional da segunda
divisão, sendo assim obrigado a disputar a terceira fase, a realizar
em Estarreja de 18 a 20 de maio, juntamente com as equipas do
Infesta, Marienses e Perestrelo. Todos juntos não teremos limites,
e certamente, ficaremos mais fortes. Apareçam, venham apoiar a
equipa.

// Andebol //

Estarreja Andebol Clube
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// Garcicup 2012 //

   Estão abertas as inscrições
para o staff do Garcicup 2012,
Torneio Internacional Cidade de
Estarreja, promovido pelo
Estarreja Andebol Clube em
parceria com a Associação
Arsenal de Canelas e a Câmara
Municipal de Estarreja. A
organização aceita inscrições de
voluntários a partir dos 16 anos,
que apoiem a organização
durante os cinco dias do torneio. As inscrições são até ao próximo
dia 25 de junho, e os interessados devem enviar um email para
geral@garcicup.com.
   O torneio vai realizar-se entre os dias trinta de junho e quatro de
julho de 2012, onde serão disputados jogos nos nove pavilhões do
concelho. Para informações adicionais consulte www.garcicup.com
ou em www.facebook.com/garcicup.

Inscrições para staff
até 25 de junho

Página 58



A59

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 16,07 x 22,18 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41851549 18-05-2012

// Artística de Avanca //

   A Artística de Avanca recebeu e
cumpriu com o que era esperado:
uma vitória diante do Académico
do Porto.
   A equipa do Porto, que na
primeira jornada vendeu cara a
derrota, já que foi necessário um
golo no último segundo para
garantir os três pontos para os
Avancanenses, desta vez não
conseguiu tornar o jogo tão
complicado.
   Empurrados por um público
muito ruidoso, que faz a diferença
nos jogos em casa, os homens de
Avanca desde cedo começaram a
marcar a diferença no marcador,
chegando ao intervalo com um
notável 12-5, que apesar de não
ser um registo elevado de golos
marcados, é sem dúvida um
registo a nível defensivo de um
nível elevado. O guarda-redes Luís
Silva esteve novamente a um nível
elevadíssimo, sempre auxiliado por

Mais uma vitória, mais um passo

uma defesa que o ajudou imenso.
Toda esta capacidade não é alheia
ao facto de a Artística ter neste
momento uma diferença elevada
de níveis físicos, parecendo que as
outras equipas estão a baixar de
forma com o aproximar do final
da época, enquanto a Artística
segue no sentido inverso, fazendo
antever mais vitórias para a nossa
equipa.
A segunda parte foi mais do
mesmo, dando a sensação que em
certas alturas estávamos a assistir a
um jogo entre equipas de escalões
diferentes, tal era a diferença
evidenciada. Com o aproximar do
final do jogo, e estando a vitória
assegurada, Luís Santos optou por
rodar alguns jogadores mais
novos, com menos minutos de
jogo. A qualidade da equipa não
foi afetada, apesar de alguns lances
em que se notou que a diferença
no marcador cau-sou algum

relaxa-mento por
parte dos de
Avanca-nenses.
   Em resumo,
esta foi mais uma
vitória esperada,
da Artística de
Avanca, que assim
segue no primeiro
lugar da fase final
do Campeonato
Nacional da Se-
gunda Divisão de
Andebol, e vai
caminhando de
forma segura em
direção à Primeira
Divisão (Ande-
bol1), que com

certeza fará as delícias dos
adeptos que se vão juntando à
equipa.
Neste momento a Artística pode
assegurar a tão desejada subida
de divisão nos próximos 2 jogos,
o próximo diante do Marítimo
(Madeira), Sábado dia 19 de
Maio pelas 15 horas pode
colocar a nossa equipa com 2
vitórias de avanço sobre o
terceiro classificado a três jor-
nadas do final. Seguindo-se
depois o jogo com o Camões
em lisboa que pode abrir as
portas à possibilidade da nossa
equipa ser campeã nacional da
divisão 2, em casa na receção à
equipa açoriana dos Marienses.
Grandes momentos e emoções
que se antevêem num futuro
próximo em que contamos com
a ajuda de todos.
   Juntos por um Sonho!

Nuno Santos
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   A cidade de Estarreja vai receber a terceira fase do Campeonato
Nacional da segunda divisão em Juvenis Masculinos, nos dias 18, 19 e 20
de maio, no Pavilhão Municipal de Estarreja. Estarreja Andebol Clube,
C.D.B. Perestrelo (Madeira), C.D. Marienses (Açores) e F.C. Infesta são as
quatro equipas que irão disputar o acesso à fase final.
    No jogo inaugural, a equipa do Estarreja AC defronta a equipa do F.C.
Infesta pelas 19h00, e duas horas mais tarde, é a vez da equipa do CDB
Perestrelo (Madeira) defrontar a equipa vinda dos Açores, o CD
Marienses.
   O vencedor desta fase, segue em frente para a Fase Final, onde terá
como adversários os já apurados Tarouca, ABC Braga e NAAL Passos
Manuel.
   O campeonato é uma organização conjunta da Câmara Municipal de
Estarreja, da Federação de Andebol de Portugal, da Associação Andebol
de Aveiro e do Estarreja Andebol Clube.

Calendário jogos 3ªfase:
Sexta -feira dia 18 Maio
FC Infesta - Estarreja AC 19:00
CDB Perestrelo - CD Marienses 21:00

Sábado 19 de Maio
Estarreja AC - CD Marienses 15:00
FC. Infesta - CDB Perestrelo 17:00

Domingo (Pavilhão Com. Adelino D. Costa - Avanca)
CDB Perestrelo - Estarreja AC 10:30
CD Marienses - F.C. Infesta 12:30

// Andebol formação 18 a 20 de maio //

Municipal de Estarreja recebe
3ªFase do Campeonato
Nacional da 2ª Divisão
 de Juvenis Masculinos
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Andebol Feminino: Portugal no grupo da Noruega, Brasil, Angola e Japão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/05/2012

Meio: MSN Online

URL: http://desporto.pt.msn.com/modalidades/article.aspx?cp-documentid=250029793

 

A selecção portuguesa de andebol feminino de sub-18 vai disputar a fase preliminar do Campeonato

do ...

 

 Sportinveste Multimédia

 

 Andebol Feminino: Portugal no grupo da Noruega, Brasil, Angola e Japão

 

 A selecção portuguesa de andebol feminino de sub-18 vai disputar a fase preliminar do Campeonato

do Mundo de 2012, no Montenegro, juntamente com a Noruega, Brasil, Angola e Japão, de acordo

com o sorteio realizado hoje na Suíça.

 

 "Não fico desagradada com o resultado do sorteio, porque é um grupo que tem mais equipas de fora

da Europa", referiu a seleccionadora nacional, Filomena Santos, que ambiciona "ir o mais longe

possível".

 

 Filomena Santos disse ainda que de todas as selecções adversárias de Portugal, o Japão é a única que

não dispõe de qualquer tipo de informação, quanto às restantes são velhas conhecidas.

 

 "A Noruega é uma equipa fortíssima, com quem já jogamos no 'Scandibérico', e a Angola, que já

defrontamos nos jogos da CPLP, há três anos, demonstra um grande potencial", adiantou.

 

 Ainda de acordo com Filomena Santos, que comentou o resultado do sorteio em declarações ao sítio

da Federação de Andebol de Portugal (FPA), foi também nos jogos da CPLP que a seleção portuguesa

já defrontou o Brasil.

 

 "O Mundial é sempre uma competição muito difícil e vamos trabalhar jogo a jogo para ir o mais longe

possível", concluiu Filomena Santos.

 

 A fase final do Campeonato do Mundo de sub-18 feminino vai decorrer no Montenegro, de 16 a 26 de

agosto, e envolve um total de 20 seleções. Portugal vai disputar o Grupo D em Bar.
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 Fase preliminar do Mundial'2012:

 

 - Grupo A (Podgorica): Hungria, Suécia, Holanda, Croácia e Paraguai.

 

 - Grupo B (Bar): Rússia, Roménia, Montenegro, Congo e Cazaquistão.

 

 - Grupo C (Podgorica): Dinamarca, França. Coreia, Uruguai e Republica Checa.

 

 - Grupo D (Bar): Noruega, Brasil, Angola, Japão e PORTUGAL.
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A seleção portuguesa de andebol feminino de sub-18 vai disputar a fase preliminar do Campeonato do

Mundo de 2012, no Montenegro, juntamente com a Noruega, Brasil, Angola e Japão, de acordo com o

sorteio realizado esta sexta-feira na Suíça. "Não fico desagradada com o resultado do sorteio, porque

é um grupo que tem mais equipas de fora da Europa", referiu a selecionadora nacional, Filomena

Santos, que ambiciona "ir o mais longe possível". Filomena Santos disse ainda que de todas as

seleções adversárias de Portugal, o Japão é a única que não dispõe de qualquer tipo de informação,

quanto às restantes são velhas conhecidas. "A Noruega é uma equipa fortíssima, com quem já

jogamos no Scandibérico, e a Angola, que já defrontamos nos jogos da CPLP, há três anos, demonstra

um grande potencial", adiantou. Ainda de acordo com Filomena Santos, que comentou o resultado do

sorteio em declarações ao sítio da Federação de Andebol de Portugal (FPA), foi também nos jogos da

CPLP que a seleção portuguesa já defrontou o Brasil. "O Mundial é sempre uma competição muito

difícil e vamos trabalhar jogo a jogo para ir o mais longe possível", concluiu Filomena Santos. A fase

final do Campeonato do Mundo de sub-18 feminino vai decorrer no Montenegro, de 16 a 26 de agosto,

e envolve um total de 20 seleções. Portugal vai disputar o Grupo D em Bar. Fase preliminar do

Mundial'2012: Grupo A (Podgorica): Hungria, Suécia, Holanda, Croácia e Paraguai. Grupo B (Bar):

Rússia, Roménia, Montenegro, Congo e Cazaquistão. Grupo C (Podgorica): Dinamarca, França. Coreia,

Uruguai e Republica Checa. Grupo D (Bar): Noruega, Brasil, Angola, Japão e PORTUGAL. Siga-nos no

Facebook e no Twitter .
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/05/2012
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URL: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=554995&tm=46&layout=158&visual=49

 

18 Mai, 2012, 15:54

 

 A seleção portuguesa de andebol feminino de sub-18 vai disputar a fase preliminar do Campeonato do

Mundo de 2012, no Montenegro, juntamente com a Noruega, Brasil, Angola e Japão, de acordo com o

sorteio realizado hoje na Suíça.

 

 "Não fico desagradada com o resultado do sorteio, porque é um grupo que tem mais equipas de fora

da Europa", referiu a Selecionadora Nacional, Filomena Santos, que ambiciona "ir o mais longe

possível".

 

 Filomena Santos disse ainda que de todas as Seleções adversárias de Portugal, o Japão é a única que

não dispõe de qualquer tipo de informação, quanto às restantes são velhas conhecidas.

 

 "A Noruega é uma equipa fortíssima, com quem já jogamos no 'Scandibérico', e a Angola, que já

defrontamos nos jogos da CPLP, há três anos, demonstra um grande potencial", adiantou.

 

 Ainda de acordo com Filomena Santos, que comentou o resultado do sorteio em declarações ao sítio

da Federação de Andebol de Portugal (FPA), foi também nos jogos da CPLP que a seleção portuguesa

já defrontou o Brasil.

 

 "O Mundial é sempre uma competição muito difícil e vamos trabalhar jogo a jogo para ir o mais longe

possível", concluiu Filomena Santos.

 

 A fase final do Campeonato do Mundo de sub-18 feminino vai decorrer no Montenegro, de 16 a 26 de

agosto, e envolve um total de 20 Seleções. Portugal vai disputar o Grupo D em Bar.

 

 Fase preliminar do Mundial'2012:

 

 Grupo A (Podgorica): Hungria, Suécia, Holanda, Croácia e Paraguai.
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 Grupo B (Bar): Rússia, Roménia, Montenegro, Congo e Cazaquistão.

 

 Grupo C (Podgorica): Dinamarca, França. Coreia, Uruguai e Republica Checa.

 

 Grupo D (Bar): Noruega, Brasil, Angola, Japão e Portugal.

 

Antena1 com Lusa
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/05/2012

Meio: Sábado Online

URL: http://www.sabado.pt/Ultima-hora/Desporto/Mundial-sub-18--Portugal-ja-conhece-os-
adversarios.aspx

 

Filomena Santos disse que de todas as seleções adversárias de Portugal, o Japão é a única que não

dispõe de qualquer tipo de informação...

Por Record

 

 A seleção portuguesa de andebol feminino de sub-18 vai disputar a fase preliminar do Campeonato do

Mundo de 2012, no Montenegro, juntamente com a Noruega, Brasil, Angola e Japão, de acordo com o

sorteio realizado esta sexta-feira na Suíça."Não fico desagradada com o resultado do sorteio, porque é

um grupo que tem mais equipas de fora da Europa", referiu a selecionadora nacional, Filomena

Santos, que ambiciona "ir o mais longe possível".Filomena Santos disse ainda que de todas as

seleções adversárias de Portugal, o Japão é a única que não dispõe de qualquer tipo de informação,

quanto às restantes são velhas conhecidas."A Noruega é uma equipa fortíssima, com quem já jogamos

no Scandibérico, e a Angola, que já defrontamos nos jogos da CPLP, há três anos, demonstra um

grande potencial", adiantou.Ainda de acordo com Filomena Santos, que comentou o resultado do

sorteio em declarações ao sítio da Federação de Andebol de Portugal (FPA), foi também nos jogos da

CPLP que a seleção portuguesa já defrontou o Brasil. "O Mundial é sempre uma competição muito

difícil e vamos trabalhar jogo a jogo para ir o mais longe possível", concluiu Filomena Santos.A fase

final do Campeonato do Mundo de sub-18 feminino vai decorrer no Montenegro, de 16 a 26 de agosto,

e envolve um total de 20 seleções. Portugal vai disputar o Grupo D em Bar.Fase preliminar do

Mundial'2012:Grupo A (Podgorica): Hungria, Suécia, Holanda, Croácia e Paraguai.Grupo B (Bar):

Rússia, Roménia, Montenegro, Congo e Cazaquistão.Grupo C (Podgorica): Dinamarca, França. Coreia,

Uruguai e Republica Checa.Grupo D (Bar): Noruega, Brasil, Angola, Japão e PORTUGAL.
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 A fase final do Campeonato do Mundo de sub-18 feminino vai decorrer no Montenegro, de 16 a 26 de

agosto, e envolve um total de 20 seleções. Portugal vai disputar o Grupo D em Bar.

 

 A seleção portuguesa de andebol feminino de sub-18 vai disputar a fase preliminar do Campeonato do

Mundo de 2012, no Montenegro, juntamente com a Noruega, Brasil, Angola e Japão, de acordo com o

sorteio realizado hoje na Suíça.

 

 Não fico desagradada com o resultado do sorteio, porque é um grupo que tem mais equipas de fora

da Europa, referiu a selecionadora nacional, Filomena Santos, que ambiciona "ir o mais longe possível.

 

 Filomena Santos disse ainda que de todas as seleções adversárias de Portugal, o Japão é a única que

não dispõe de qualquer tipo de informação, quanto às restantes são velhas conhecidas.

 

 A Noruega é uma equipa fortíssima, com quem já jogamos no 'Scandibérico', e a Angola, que já

defrontamos nos jogos da CPLP, há três anos, demonstra um grande potencial, adiantou.

 

 Ainda de acordo com Filomena Santos, que comentou o resultado do sorteio em declarações ao sítio

da Federação de Andebol de Portugal (FPA), foi também nos jogos da CPLP que a seleção portuguesa

já defrontou o Brasil.

 

 O Mundial é sempre uma competição muito difícil e vamos trabalhar jogo a jogo para ir o mais longe

possível, concluiu Filomena Santos.

 

Por SAPO Desporto
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Andebol: II Divisão

Vitória recebe
Paço D’Arcos
amanhã
O Vitória defronta amanhã, a par-
tir das 18.30 horas, no Pavilhão
Antoine Velge, a formação do
Paço D’Arcos em jogo a contar
para a décima ronda da Fase de
Manutenção-Sul do “nacional” da
II Divisão. Depois da derrota em
Benavente, os setubalenses têm
agora possibilidade de corrigir o
rumo frente ao último classifica-
do da Zona, uma vez que são fran-
camente favoritos a recolher os
três pontos.
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A Federação de  An-
debol  de Portugal 

(FPA) assinou, na passada 
sexta-feira em Viseu, um 
protocolo de cooperação 
no âmbito do projeto de 
formação de professores 
de Educação Física com 
os centros de formação 
de Associação de Escolas 
dos distritos de Viseu e 
Guarda.

O protocolo terá uma 
duração de quatro anos 
e, para além da forma-
ção dos professores na 
modalidade de andebol, 
pressupõe um quadro 
competitivo inter-turmas, 
a partir do 5º ano de es-
colaridade, assim como 
uma formação contínua 
de alunos/árbitros, aos 
quais caberá controlar 
essas competições. Ape-
sar de só agora se ter 
tornado formal a ligação, 
o estipulado no protocolo 
«já está a funcionar há 
algum tempo», segundo 
Felisberto Lima, do CFAE 
Douro e Távora. Por sua 
vez, Ulisses Pereira, presi-
dente da FPA, afirma que 
este «é o caminho a seguir 
para o andebol voltar às 
escolas».

Escolas da 
Guarda com 
formação 
em andebol
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andebol: dom fuas 
perde em iniciados

Entretanto, os iniciados masculinos 
do Dom Fuas terminaram a zona 2 da 
segunda fase do grupo B da 1ª Divisão 
nacional no 8º lugar. Na derradeira jor-
nada, os nazarenos perderam na rece-
ção ao Col. Carvalhos (25-36), fechando 
uma série de quatro jogos consecutivos 
sem perder no campeonato. Foi, no en-
tanto, a primeira derrota caseira do Dom 
Fuas nesta segunda fase da temporada, 
depois de a equipa ter estado abaixo 
das expetativas na primeira fase.
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Opinião

Os entendidos na matéria atri-
buem a invenção do andebol ao 
berlinense Karl Schelenz duran-
te a primeira guerra mundial.

Vem isto a propósito de uma 
pretensa justificação dada na 
última reunião do executivo 
municipal, em relação a uma 
alegada contratação de servi-
ços (?) a um clube de andebol 
do concelho de Aveiro, em Se-
tembro de 2011, justificação que 
aparentando ser de imaculada 
esperteza, acaba por afrontar a 
sensatez. 

E por isso, se a uns parece su-
ficiente dizer que houve (mes-
mo!) um ajuste directo que no 
entanto não foi publicitado por-
que a lei só abriga à publicitação 
dos que têm valor superior a 
5.000,00€, a sensatez não deixa 
de perguntar-se por que razão o 
município, neste mandato, terá 
publicitado ajustes directos de 

valor substancialmente inferior 
e de que, a título de exemplos, se 
referem a execução de platiban-
da na cobertura do edifício pú-
blico (980,00 €), o fornecimento 
de um certificado digital (185,00 
€), a aquisição de um triturador 
para a escola básica Dr. Acácio 
Azevedo (332,35 €), o forneci-
mento e colocação de estores 
(620,00 €), ou o alargamento e 
encamisamento do furo do jar-
dim da entrada poente (497,00 
€); ou até, por que razão esta 
actividade nunca foi dada a co-
nhecer em reunião do executi-
vo, divulgada pela imprensa, ou 
sequer colocada on line no sítio 
do município. 

Se para uns é bastante infor-
mar que tudo se resumiu a um 
ajuste directo simplificado de 
prestação de serviços por parte 
de um clube desportivo de fora 
do concelho, a sensatez inter-

rogar-se-á por que razão nunca 
houve recurso ao ajuste directo 
com as colectividades do con-
celho que dinamizam não só o 
andebol mas as outras modali-
dades desportivas; e perguntar-
se-á ainda, a sensatez, por que 
terão sido contratados serviços 
(?) de dinamização do andebol 
a um clube de fora do concelho, 
quando há no concelho clubes 
desportivos que têm o andebol 
como modalidade desportiva.

E quando uns se limitam a re-
ferir que houve formação dos 
professores das AEC de acti-
vidade física e desporto até fi-
nal de 2011, e uma acção de 
dinamização numa escola do 
concelho durante o 2º período 
escolar, o que a sensatez impõe 
é que seja dito é em que dias, ho-
ras e locais se realizaram essas 
actividades.

E enquanto uns aludem à mo-

nitorização de um atelier sobre 
o andebol na programação da 
Festa da Criança deste ano, o 
que os sensatos gostariam que 
lhes fosse explicada é por que 
razão esta actividade não consta 
do programa já difundido pela 
comunicação social e incluído 
nos convites oportunamente 
enviados; e isto, apesar de se sa-
ber que há sempre quem esteja 
disponível para ‘ter de assumir’ 
(que remédio!) este lapso lamen-
tavelmente cometido.

E a quem aponta para um 
interesse pelo andebol de tal 
modo repentino, que determi-
nou a contratação de serviços 
(?) de dinamização da modali-
dade a um clube de fora do con-
celho, o que os sensatos pedem 
é que se diga a razão pela qual 
esse interesse pela modalidade 
desapareceu tão subitamente 
como surgiu, ao ponto de meio 

ano depois (Abril de 2012) a câ-
mara municipal não ter atribu-
ído um cêntimo (unzinho, que 
fosse!) para apoiar os jovens que 
praticam essa modalidade nos 
clubes do concelho.

Pois é… todos sabemos que há 
um abismo a separar a esperteza 
da sensatez! 

Porque em lugar da justifica-
ção dada e que não convence 
quem quer que seja, teria sido 
intelectualmente mais honesto 
dizer que a realização de 3 jogos 
da 1ª Jornada da Taça Challeng 
no Pavilhão Municipal de Oli-
veira do Bairro foi uma forma 
de trazer para o concelho uma 
competição internacional, com 
a participação de um clube des-
portivo de um concelho que, 
para além de limítrofe também 
integra a Rota da Bairrada e a 
CIRA-Comunidade Intermuni-
cipal de Região de Aveiro; uma 

realização que, infelizmente não 
teve a adesão do público que se 
esperava, e que, por isso mes-
mo, será merecedora de profun-
da ponderação de interesses, se 
nova oportunidade surgir.

E esta, por ser uma justifica-
ção sensata, seria concerteza 
acolhida e entendida por todos, 
e até mesmo pelo responsável 
máximo da direcção da federa-
ção portuguesa de andebol.

E se assim fosse, essa justifica-
ção não seria, com toda a certe-
za, considerada como ‘conduta 
antidesportiva’, a falta mais gra-
ve que o professor Karl Schelenz 
concebeu para as regras do an-
debol naquele tempo de verda-
deira guerra.

PS: Por decisão pessoal, o 
subscritor não escreve segun-
do as regras do novo acordo or-
tográfico.

Andebolices
Jorge Mendonça
Vereador não-executivo da Câmara 

Municipal de Oliveira do Bairro 
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A Autarquia e a empresa muni-
cipal Esposende 2000 realizaram a 
3.ª edição dos Jogos Desportivos 
Escolares. Trata-se de uma ação 
visando promover uma formação 
desportiva a longo prazo, através 
de uma proposta complementar 
às actividades já desenvolvidas 
em âmbito de desporto escolar. 
Os Jogos Desportivos Escolares 
pretendem, também, fomentar e 

fortalecer a relação entre a prática 
desportiva que é dada nas escolas 
e a que é desenvolvida pelo asso-
ciativismo desportivo e criar um 
envolvimento entre as várias esco-
las do concelho. 

No decurso do presente ano lec-
tivo, atletismo, futsal, andebol, 
basquetebol e voleibol foram as 
categorias desportivas desenvolvi-
das nos agrupamentos de escolas 

António Correia de Oliveira, Apúlia, 
Baixo Neiva, Marinhas e na Escola 
Secundária Henrique Medina, es-
tando um considerável número de 
alunos envolvidos desta acção. 

A Prova de Atletismo realizou-
se no passado mês de Janeiro, na 
Zona Ribeirinha de Esposende, e 
foi disputada por 250 alunos dos 
2.º e 3.º Ciclos e do Ensino Se-
cundário. Entre os dias 23 e 27 de 
Abril, decorreram as provas das 
restantes modalidades, sendo que, 
no Futebol, sagraram-se vencedo-
ras a EBI de Apúlia, em masculi-
nos, e a EBI de Marinhas, em femi-
ninos. Na modalidade de Andebol 
venceu a EBI de Apúlia, em mas-
culinos, e a EB 2,3 António Correia 
de Oliveira, em femininos. No Bas-
quetebol, o 1.º lugar foi conquis-
tado pela Escola Secundária Henri-
que Medina, em masculinos, e pela 
Escola António Correia de Oliveira, 
em femininos. A Escola Secundária 
sagrou-se igualmente vencedora 
na modalidade de Voleibol, quer 
em masculinos quer em femininos

O Município de Esposende pre-
tende manter a realização des-
ta competição, que se insere no 
âmbito do Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Desportivo de 
Esposende (PEDDE), uma vez que 
a adesão e o empenhamento por 
parte das escolas e alunos tem-se 
mostrado positiva.

3ª edição dos Jogos 
Desportivos Escolares
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Andebol Feminino - 1/8 de Final da Taça de Portugal - JUV. MAR 24 – MADEIRA 23

Impróprio para cardíacos
A equipa de andebol da Juventude de Mar, de 

Esposende, venceu a equipa da Madeira num encon-
tro a contar para os 1/8 de final da Taça de Portugal, 
num jogo histórico e impróprio para cardíacos, em 
que a vitória resultou no último segundo da parti-
da. Poucos acreditavam que a equipa da Juventude 
de Mar, da 2ª Divisão, vencesse a poderosa equipa 
do Sports Madeira, do Funchal. Mas o certo é que 
a equipa de Esposende soube agigantar-se e 
nunca permitiu que a equipa insular se dis-
tanciasse em termos de golos. E, na reta final, 
a equipa orientada pelo técnico Paulo Martins 
deu o golpe de asa final ao conseguir empatar 
o encontro quando faltava um segundo para o 
término, beneficiando, ao mesmo tempo, de 
um livre de sete metros. Esta situação levou 
ao rubro o muito público que enchia o pavi-
lhão gimnodesportivo de S. Bartolomeu do 
Mar e que explodiu de alegria após Andreia 
Escrivães concretizar o golo. De salientar que 
a equipa de Esposende, com a garra e deter-
minação que a caracterizam, soube aguentar 
e contrariar toda a mais-valia e experiência da 

equipa insular, que é sempre uma candidata ao título 
nacional e à conquista da Taça.

Para Paulo Martins, técnico da Juve Mar, foi um re-
sultado “extraordinário e muito bom porque elimi-
namos o 3º classificado da 1ª divisão, mas tudo se 
deve ao grande esforço e empenho das nossas atle-
tas. Este resultado é uma prova de que temos vindo 
a trabalhar bem e se calhar é elucidativo de que o 

nosso lugar seria na 1ª divisão”, adiantou o técnico. 
Foi um “bom jogo que prendeu o público e causou 
muitos calafrios”, referiu o coordenador do andebol 
da equipa esposendense. Já quanto ao próximo ad-
versário, Paulo Martins espera que “não saia um pior, 
porque ainda há equipas acessíveis à Juve Mar”. 

Ficha Técnica: Jogo no Pavilhão Gimnodesportivo da Juven-
tude de Mar, em Mar, Esposende.

Árbitros: César Carvalho e Daniel Freitas (Braga).
Oficiais de Mesa: Paulo Pereira e Carolina Sampaio
JUVE MAR: Sara Monteiro/Susana Vilas Boas; Sandra Pei-

xoto (1); Ana Couto (Ronaldinha) (4); Carla Sá (3); Lúcia 
Santos (2); Andreia Martins (4) Helena Pereira (1); Andreia 
Escrivães (7); Sara Martins ; Bárbara Moreira; Sara Dias; 
Teresa Santos (2); Sara Faria.

Treinador: Paulo Martins e Adjunta: Raquel Silva
SPORTS MADEIRA: Catarina Oliveira/Cláudia Farinha; Mó-

nica Gomes (5); Maria Rodrigues (3); Lenia Mateus; Mara 
Santos (1); Sara Gonçalves (8); Mónica Soares (5); Mónica 
Correia; Petra Abreu (1).

Treinador: Vítor Jorge Rodrigues.
Intervalo: 10-11
Disciplina: Amarelos: Lúcia Santos; Teresa Santos; Maria 

Rodrigues; Lenia Mateus; Cláudia Farinha. 2 Minutos: Carla 
Sá (2); Helena Pereira; Mónica Soares

Manuel Azevedo
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Juventude de Mar nos 
quartos-de-final da 
Taça de Portugal
PÁG. 11
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