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Avelino Conceição

�O Estarreja Andebol Clube – su-

cessor estatutário do Grupo Des-

portivo da Quimigal de Estarreja

– e a Associação Cultural de Sal-

reu são, actualmente, colectivida-

des amadoras, que têm como ob-

jectivo comum dinamizar os seus

escalões de formação e dar a opor-

tunidade aos jovens de terem uma

prática desportiva, nomeadamen-

te no andebol.

Com convicções semelhantes,

os responsáveis das duas colecti-

vidades assinaram um protocolo

de colaboração. Assim, os dois

clubes vão ter a oportunidade de

colocar em prática um projecto

inovador, que terá certamente

mais-valias, já que vai haver uma

aposta forte na formação, que

visa encontrar para a modalidade

novos talentos.

Muitos objectivos a atingir
Captar e formar de forma conjun-

ta atletas Bambis e Minis mascu-

linos e femininos; aumentar o nú-

mero de praticantes de andebol

no concelho; cativar adolescentes

para práticas saudáveis; interac-

ção com escolas do 1.o Ciclo, envol-

vendo os familiares dos jovens

nas actividades do clube; potenci-

ar sinergias, competências e re-

cursos; fomentar parcerias entre

associações; dinamizar o associa-

tivismo; criar maior responsabi-

lidade entre a comunidade e di-

vulgar o concelho de Estarreja são

alguns dos objectivos que os dois

clubes, em conjunto, se propõem

a alcançar.

Ambos vão ficar a ganhar 
O grande mentor deste projecto é

Carlos Arrojado, que, depois de

muitos anos como praticante, em

vários clubes, conseguiu, já como

técnico, conduzir à subida aos

nacionais a equipa do Arsenal de

Canelas, clube de onde saiu na

época passada, estando, agora,

totalmente empenhado neste

projecto.

Serão três os técnicos envolvi-

dos no projecto, que se vão juntar

aos que já existem em ambos os

clubes. Estes três treinadores te-

rão não só a missão da compo-

nente física, mas, ao mesmo tem-

po, ficam com a responsabilidade

de fazer novas captações para

ambos os clubes.

No final de cada época despor-

tiva, cada escalão de Bambis e

Minis terá que ter, no mínimo, 20

atletas. As jovens praticantes do

sector feminino, quando passa-

rem para o escalão de Infantis,

passam a representar o Salreu, ao

passo que os jovens vão repre-

sentar o Estarreja Andebol Clube.

Neste protocolo está também

previsto um plano de actividades

anual, que, para além da partici-

pação nos respectivos campeo-

natos, contempla, por exemplo,

torneios de captação e torneios

inter-escolas.l

Estarreja e Salreu unidos
por um só pensamento 
Os dois clubes assinaram um protocolo de cooperação desportiva,
que conta com o apoio da autarquia, que aposta forte na modalidade

O SALREU vai, com este projecto, ganhar mais jovens para os seus escalões de formação

ANDEBOL

Projecto 
arranca
hoje nos
dois clubes

�Este protocolo, como ou-

tros, tem algumas exigências

e compromissos das três

partes envolvidas, cabendo à

autarquia, por exemplo, “fis-

calizar” e avaliar a evolução

do projecto que arranca hoje,

com o início dos treinos em

ambos os emblemas. O Sal-

reu terá apenas equipas fe-

mininas, ao passo que o Es-

tarreja Andebol Clube ficará

com a parte masculina.

D
.R
.
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O andebol foi a modalidade
que se destacou neste 
fim-de-se mana em Viseu,
com a reali zação do
Torneio 'Feira de S.
Mateus', com o Pa vil hão
do Inatel a ser o palco 
do grande evento 
internacional

SILVINO CARDOSO

silvino.cardoso@diariodeviseu.pt

Durante dois dias, a cidade
de Viseu foi a capital do ande-
bol, com a realização do 13.º
Tor nei o Internacional da Feira
de S. Mateus, tendo o público
com parecido em grande nú -
me ro, enchendo, o Pavilhão do
Inatel durante os jogos em que
participaram as duas equipas
na  cionais, o Benfica e o Spor -
ting.

Foi andebol para todos os
gostos. É verdade que a qualida -
de acabou por se revelar, ape-
nas,  um pouco mais do que su -
fi ciente, porque as equipas,
mes  mo a sueca do Lugi e a es -
panhola do Balomano de Val -
ladolid, ainda não estão em
competições oficiais, tal como
acontece com o Benfica e Spor -
ting. Mesmo assim, a entrega e
o empenhamento de todos os
in tervenientes foi suficiente
para se conseguir ver andebol
com alguns momentos de
gran  de emo tividade.

Ambas as equipas portugue-
sas foram derrotadas na pri -
meira jornada, com o Sporting
a deixar fugir o lugar na final
pela diferença de um golo, en -
quanto que o Benfica teve de ir
a prolongamento, mas não
agu entou a fúria espanhola nos
últimos minutos, sendo afasta-
do do jogo de atribuição do Tro -
féu, por dois golos de diferença.

De facto, foi com alguma
desilusão que os adeptos dos
dois clubes lisboetas se viram,
ambos, afastados pelos conjun-

tos estrangeiros. 
Contudo, tanto o Balomano

de Valladolid, como a turma
sueca do Lugi, acabaram por
justificar o apuramento para a
final, embora, sem qualquer
'cul pa', tivessem retirado muita
da expectativa que se esperava
para a jornada de domingo. 

Ainda assim, o primeiro jo go,
da segunda jornada, aquele que
opunha o Benfica ao Spor ting
para a atrinuição do 3.º e 4.º
lugar, levou muito público ao
Pavilhão do Inatel. 

O Benfica entrou melhor e
conseguiu uma vantagem de
qu at ro golos (1-5), nos primei -
ros cinco minutos. Só que du -
rante seis minutos os benfiquis-
tas não marcaram qualquer go -
lo, aproveitando o Spor ting
para se aproximar  do seu ad -
ver sário, colocando a desvanta -
gem em apenas um golo. Mais
seis minutos decorreram  e sur -
giu o primeiro empate no en -
contro (7-7).

Mantendo uma boa dinâmi-
ca e aproveitando uma ligeira
desorganização defensiva do
Benfica, o Spor ting surgiu na
frente do marcador. Até ao in -
tervalo, o conjunto benfiquista
conseguiu equilibrar e passar e
adiantar-se no marcador, indo
para o descanso com a van ta -
gem mínima (12-13).

Na segunda parte, foi o Spor -
ting a entrar bem, aproveitan-
do a pouca imaginação atacan -
te do Benfica. Não admirou,
por tanto, que aos 1o minutos
os leões já estivessem em van-
tagem (17-15). Aos poucos o
Ben fica logrou equilibrar as
mo vimentações e, posterior-
mente, acertar com as marca -
ções. A empatar e com oito mi -
nutos para jogar, o Benfica, apa -
rentemente, deu a ideia de que
estava menos nervoso que o
Sporting. 

Os 'encarnados' conse gui -
ram dois golos de vantagem,

aproveitando a enorme ansie -
da de leonina.

Controlando o jogo, a equipa
comandada por Jorge Rito ain -
da viu o seu rival da 'segunda
cir cular' reduzir para a des van -
tagem mínima. Mas, um erro
atacante da equipa orientada
por Branislav Pokrajac permi-
tiu ao Benfica recuperar e mar-
car mais um golo a 30 se gun -
dos do final, acabando por ven -
cer a partida e assegurar a ter -
cei ra posição. 

Espanhóis mais matreiros
e com melhor andamento

Quanto ao jogo da final, o
conjunto sueco adiantou-se,
rapidamente, no marcador,
graças a um andebol feito de
passes directos e em veloci-
dade. 

No entanto, pacientemente,
os espanhóis começaram a cha -
mar a si a marcha do marcador.
Logo que se viu na fren te, o Ba -
lo mano de Valladolid nun ca
mais deu veleidades aos seu
adversário, chegando a ter uma
vantagem de cinco golos, o que
lhe permitiu controlar o tempo
e o Lugi. Possuindo um conjun-
to bastante mais possante o té-
cnico Juan Pastor deu ordens
pa ra segurar a linha atacante
sue ca e no final acabou por ins -

crever o nome do Valladolid
co mo ven cedor do Torneio 'Fei -
ra de S. Ma teus' 

Andebol

Torneio Internacional da Feira de S. Mateus

Benfica derrotou o Sporting e conseguiu o último lugar do pódio

Benfica derrotou Sporting e ficou no último lugar do pódio

Espanhóis de Valladolid
venceram suecos do Lugi

SPORTING 22
Hugo Figueira (gr), Pedro Portela, Bru -
no Moreira (1), Sérgio Barros, Luís Ol i -
veira (gr), Zoran Rodajevic (2), Rui Sil -
va, Pedro Solha, Carlos Siqueira (3),
Ri cardo Dias (1), João Pinto (4),Ricardo
Correia (gr), João Paulo Pinto, Daniel
Muresan (2),Hugo Rocha (3) e Fábio
Magalhães (6)
Treinador: Branislav Pokrajac

BENFICA 24
Pedro Penela, David Tavares (6), João
Lopes, João Pais (2), Georgy Zaikin (3),
Cláudio Pedroso, Miguel Moreira (gr),
Nuno Roque (1), Pedro Graça (1),
Ricardo Candeias (gr), Carlos Carneiro
(2), Rui Silva (1), Nuno Pereira (1),
António Areia (2), José Costa (3) e
Inácio Carmo (2)
Treinador:Jorge Rito
Árbitros:André Andrade e Telmo Neves
Oficial de Mesa:José Macau
Ao intervalo:12-13

RESULTADOS
1.ª JORNADA

Sporting-Lugi 23-24
Benfica-Balomano Valladolid 28-30

2.ª JORNADA

Sporting-Benfica 22-24
Balomano de Valladolid-Lugi 27-28

CLASSIFICAÇÃO FINAL
1.º Balomano de Valladolid
2.º Lugi (Suécia)
3.º Benfica
4.ºSporting Página 9
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Viseu
foi capital
do andebol
internacional
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EQUIPA ESPANHOLA de Balomano de Valladolid foi a grande vencedora do 13.º Torneio Internacional Feira de S. Mateus

ESPANHÓIS DERROTARAM SUECOS NA FINAL P13
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O técnico da equipa masculina do Madeira SAD, bem como alguns dos seus jogadores, estiveram em destaque na última época.

Entre os nomeados destaque para Paulo Fidalgo (Melhor Treinador), Carlos Pereira
(Melhor Dirigente) e Paulo Ferraz (Jogador Revelação) e Duarte Santos/Ricardo Vieira
(Melhores árbitros) da última temporada, ou seja, 2010/2011.

Muitos madeirenses
candidatos na “Gala”

7 ANDEBOL - MODALIDADE REUNIDA ESTA SEMANA EM FAFE PARA HOMENAGEAR MELHORES

Jogadores e
jogadoras da
Madeira ou
que passaram
por clubes lo-
cais vai rece-
ber medalas
de Excelência
e de Ouro
pelas suas
carreiras des-
portivas nosd
clubes e nas
selecções.

Paulo Fidalgo, Carlos Pereira e Mi-
guel Ferraz, todosdoMadeira SAD,es-
tão nomeados respectivamente para
melhor treinador, melhor dirigente e
jogador revelaçãonapróxima“Galado
Andebol”, assim como a dupla Duarte
Santos e Ricardo Vieira para melhores
árbitros da época 2010/2011. O Cine-
teatrodeFafeacolhenopróximodia27
(sábado), a “Gala do Andebol”, onde
serãoentreguesváriosprémiosaosque
mais se destacaram no panorama an-
debolísticonacional na última tempo-
rada. Esta cerimónia está inserida na
SemanadoAndebol,quehoje se inicia
em Fafe e prolonga-se até ao próximo
dia 28. Na noite do dia dia 27, a partir
das21h00,300convidadosvãomarcar
presença no Cineteatro de Fafe para a
“Gala do Andebol”. No evento, serão
distinguidos e reconhecidos aqueles
que mais se destacaram e contribuí-
ramparaocontínuodesenvolvimento
e sucesso da modalidade. Um forte
contingente de atletas a actuar ou que
jáactuaramnaMadeiraestarápresente
nacerimónia, jáquenesta “Gala” serão
entregues os prémios demelhor joga-
dormasculino e feminino, jogador re-
velação,melhor treinador,melhordiri-
gente e melhor árbitro, bem como os

prémios para as categorias de Meda-
lhas de ExcelênciaMasculinos e Femi-
ninoseMedalhasdeOuroMasculinos
e Femininos. Jorge Rodrigues, que já
passou pelo Madeira SAD como trei-
nador, seráumdosgalardoado,aoqual
será entregue o Prémio Reconheci-
mento.Na cerimónia serão, ainda, en-
tregues os prémios referentes ao úl-
timo campeonato, com o melhor
jogador a ser atribuído a Carlos Car-
neiro (SL Benfica), melhor guarda-re-
desaHugoLaurentino (FCPorto)eme-
lhor marcador a Ricardo Moreira (FC
Porto).

Lista de categorias
e respectivos nomeados:
PrémioMelhor Jogador - Tiago Ro-

cha (F.C. Porto);HugoLaurentino (F.C.
Porto) eCarlosCarneiro (S.L. Benfica).
PrémioMelhor Jogadora - Vera Lopes
(Gil Eanes), Ana Seabra (Gil Eanes) e
CláudiaAguiar (MadeiraSAD).Prémio
Jogador Revelação - Gilberto Duarte
(F.C. Porto), Miguel Ferraz (Madeira
SAD) e Pedro Portela (S.C. Portugal).
PrémioMelhor Árbitro - Eurico Nico-
laue IvanCaçador ,DuarteSantoseRi-
cardoVieira (Madeira) eDaniel Freitas
e César Carvalho. Prémio Melhor Di-

rigente - José Carlos Ribas (Maiastars),
AntónioManso (LamegoAC) eCarlos
Pereira (Madeira SAD). Prémio Me-
lhor Treinador - LjubomirObradovich
(F.C.Porto), PauloFidalgo (MadeiraAn-
debol SAD) e João Florêncio (Gil Ea-
nes).Medalha de ExcelênciaMasculi-
nos (150oumais internacionalizações
como atleta sénior) - Carlos Alberto
Rocha Resende, Luís Miguel Almeida
Gomes, Carlos Manuel Nogueira Ga-
lambas (ex-Madeira SAD), Rui César
Oliveira Almeida, Eduardo FilipeCruz
Coelho e Filipe Carvalho Pinto Cruz.
MedalhadeExcelência Femininos (125
ou mais internacionalizações como
atleta sénior) - Juliana Espírito Ferreira
Sousa (ex-Madeira SAD) e Ana Cris-
tinaTeixeira Seabra (ex-Madeira SAD).

Medalhas de Ouro
a internacionais
Medalha de Ouro Masculinos (100

oumais internacionalizaçõescomosé-
nior) - Carlos Manuel Silva Panta Fer-
reira,ArmandoLuísNogueiraPires,Mi-
guel Nuno Sá Nogueira Ferreira
Fernandes, Rui Miguel Reis Rocha,
Paulo Nuno Magalhães Faria Araújo,
ÁlvaroMiguel Vaz SilvaMartins, Paulo
AlexandreSilvaMorgado,RicardoAle-
xandre Martins Teixeira Costa, Sérgio
Miguel SilvaMorgado, Inácio Pimpão
Carmo, David Jorge Brito Tavares e
João Carlos Tavares Lopes. Medalha
deOuro Femininos (75 oumais inter-
nacionalizações como sénior) - Maria
Conceição Rufino Santos (ex-Colégio
Infante), Ana Isabel Gordo Sobral (ex-
Académico), JuditeBritoParis (ex-Aca-
démico), Maria José Carvalho Al-
meida, LuísaMaria CamachoOliveira
(ex-Sports da Madeira), Paula Alexan-
dra Liz Castro, Helena Maria Vascon-
celosMendes (ex-Sports daMadeira),
CilísiaMaria FerreiraCamacho (ex-Ma-
deira SAD), Sandra Marina Silva Mar-
tins Fernandes (ex-Académico), Ma-
riela França Gonçalves (ex-Madeira
SAD), Esmeralda Patrícia Fernandes
Gouveia (MadeiraSAD),Cristina Isabel
Gonçalves Gomes Vieira (ex-Madeira
SAD), PaulaReginaFernandesFerreira,
Renata LucianaMonteiroTavares (Ma-
deira SAD), Virgínia Maria Santos Ga-
nau (Madeira SAD), Ana Rita Assun-
ção Estácio (ex-Madeira SAD), Ana
MiriamEspírito Ferreira Sousa (ex-Ma-
deira SAD) e Tânia Cristina Guedes
Silva. 1

Carlos JorgeJM
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