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mais desporto  

ANDEBOL  NACIONAL 

PAULO SANTOS/A.51. 

Ponta não 
escondeu 
a emoção 
ao anunciar fim 
de 25 anos 
de ligação 
ao andebol 

BI 
O DARIO ANDRADE 

Local de nascimento: Braga 
Data de nascimento:15 de 
fevereiro de 1981- 36 anos 
Chim SC Braga; Clube de Andebol 
do Minho; ABC; CCD Madeira; 
FC Porto: Benfica; A. C. Fafe 
Intemadonalizações Senior: 81; Sub-
-20: 1; Sub-19: 7; Sub-18: 6 
palmarés 
ABC - ltitulo de Juvenis, 4 de juniores, 2 
taças nacionais juniores; 2 campeonatos 
nacionais e 2 Taças de Portugal; FC Porto 
- 3 campeonatos nacionais e 1 
Supertaça Benfica - 1SuperTaça 

Pr 

Adeus de Dario Andrade 
Internacional português do ABC colocou ponto final na carreira o Será 

homenageado pelo último clube, amanhã, na receção ao Madeira, SAD 

ror 
ANTONIO VALDEMAR 

13 
 ARIO ANDRADE. 36 
anos, dos quais 25 ligados 
ao andebol, anunciou, 
ontem, «ponto final na 
carreira». UM adeus 

em ,ç ionado do ponta que ganhou 
todos os títulos em Portugal, entre 
juras de amor ao ABC, o último clu 
be, e urna alfinetada ao Benfica. 

O jogador sagrou -se campeão 
nacional pelo ABC e FC Porto, ven-
ceu a Taça de Portugal com a ca - 
misola dos academistas e ainda 
conquistou duas Supertaças - uma 
ao serviço do Benfica e outra com 
os dragões. Mas na hora do adeus, 
entre juras de amor eterno ao ABC, 
Dario Andrade, emocionado, dei - 
xou uma declaração curiosa sobre  

o Retifica: « Fui despedido por ser 
exigente demais com os meus co-
legas». Referiu ainda que «a gran-
deza» do clube da Luz não é acom - 
pilhada pela «ambição de ganhar 
til ulos no andebol». 

De resto, Dario Andrade subli-
nhou que conseguiu realizar qua-
se todos os sonhos no andebol. 
«Penso que este é o momento cer-
to para a minha retirada de uma 
forma digna. A minha carreira me - 
recia isto. Convidaram-me para 
treinar nas camadas jovens, mas 
na,> tenho perfil. Ainda assim que - 
ri) ficar ligado ao desporto, talvez 
na vertente física, pois sou perso-
nal t rainer», confidenciou. 

Em termos de Seleção Nacional, 
o ponta estreou - se a 12 de janeiro 
de 2004, no torneio internacional 
Elfaga. «Nunca pensei que leria unia  

carreira tão boa. Nunca pensei che-
gar à Seleção. Fui a um Europeu da 
equipa A e faltou -me um Mundial e 
os Jogos Olímpicos. Os sonhos foram 
surgindo, porque quis sempre mais», 
contou o jogador, que agradeceu «a 
todosos clubes, departamentos mé-
dicos, técnicos e à extensa família». 

Dario Andrade será homena-
geado pelo ABC no último jogo em 
casa, já que a equipa defronta, 
amanhã, o Madeira SAD, na 10.4  e 
última jornada cio Grupo A da fase 
final. «Será um jogo difícil frente 
a equipa com uma 2.4  fase melhor 
do que a nossa. Além disso, o jogo 
define o quarto lugar, que dá aces-
so à Europa. E seria melhor discu-
tirrhos o May off da Taça de Portu-
gal, no fim de semana, com a 
certeza de um lugar europeu», dis-
se o técnico Carlos Resende. 
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ANDEBOL 
Seleção Joga no Brasil 
Seleçao feminina joga, de 9 a 11 de 
junho, o 4 Nações, no Brasil (S. B. 
Campo), quadrangular com Chile. 
Rep. Dominicana e as anfitriãs, para 
o qual o selecionador Ulisses Pereira 
convocou Isabel Gois. essica 
Ferreira e Diana Roque (GR), Maria 
Pereira, Erica Tavares. Ana Gante, 
Patricia Lima, Mariana Lopes, 
Monica Soares. Sandra Santiago, 
Cristiana Morgado. Patricia 
Fernandes, Claudia Correia, Sorala 
Lopes. Soraia Fernandes, Adriana 
Lage e Francisca Marques. 
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AGENDA 

HOJE 
BILHAR 
21h30 
Leixões SC-BC Porto B. 

AMANHA 
ANDEBOL 
19h30 
Sporting - Benfica, 10.a jornada 
do campeonato. 

VAI ACONTECER: 
Informe agenda@cmjomal.pt  
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ANDEBOL 1
| Rui Serapicos | 

Aos 37 anos, Dario Andrade, o
ponta esquerda do ABC, anun-
ciou  a intenção de terminar a
carreira oficial como jogador de
andebol.

Com camisolas de emblemas
que defendeu —  como as do
FC Porto, Benfica e AC Fafe —
colocadas sobre uma mesa do
Pavilhão Flávio Sá Leite, na des-
pedida para a comunicação so-
cial o jogador bracarense emo-
cionou-se. 

Confessando que o ABC é “o
clube do meu coração”, fez
questão de reconhecer o bom
acolhimento que teve em Fafe,
quando saiu do Benfica.

Lembrou treinadores como
Aleksander Donner e Jorge Rito,
Ljubomir Obradovic, Garcia
Cuesta e Carlos Resende, consi-
derando que se mais não jogou
foi por sua própria responsabili-
dade. Referindo-se à longa car-
reira que agora termina, lembrou
ter começado no desporto esco-
lar e reconheceu o envolvimento
e dos departamentos médicos, a
quem agradeceu, bem como aos
seus familiares e amigos.  

“Nenhum dos meus títulos te-
ria, sem eles, o mesmo sentido”,
disse, acentuando que os fami-
liares “orgulham-se de me ver na
televisão e os meus sobrinhos já
gritam pelo ABC e querem ver
os jogos”.  

Com formação na Faculdade
de Desporto da Universidade do

Porto, vai prosseguir na sua vida
profissional ligação ao desporto
como treinador pessoal, uma
actividade que já desempenha
mas doravante com mais tempo
disponível, na prestação de ser-
viços como o acompanhamento
da condição física de atletas de
alto rendimento.

O andebolista admite manter
uma ligação à modalidade, mas

rejeita a opção de se tornar em
breve treinador de camadas
jovens.  

“Não tenho perfil para isso”,
comentou, vincando-se disponí-
vel para assumir uma função fo-
cada no âmbito da preparação
física.  “Há abertura para isso”,
adiantou, revelando haver já
nesse sentido uma proposta de
um clube.

Dario Andrade põe ponto final 
na carreira oficial de jogador 
PONTA ESQUERDA DO ABC/UMINHO fez ontem anúncio do fim da sua
carreira oficial como jogador de andebol. 

Campeão júnior em quatro épocas
Cinco vezes campeão nacional sénior
e vencedor de duas Taças de Portugal
Nascido em Braga em Fevereiro de 1981, Dario Andrade foi, como sénior,
campeão nacional duas vezes pelo ABC, em 2005/06 e 2006/07, tendo
pelo mesmo clube ganho duas Taças de Portugal em 2007/08 e 2008/09 . 
Após a sua transferência para o  FC Porto, ganhou pelos ‘dragões’ três
títulos de campeão nacional, nas épocas 2009/10 a 2011/12 e uma
supertaça (2009/10).  Pela selecção nacional, estreou-se em Janeiro de
2004, frente à Noruega, com dois golos.  Com a  turma das ‘quinas’ cum-
priu 81 jogos (sénior) e 213 golos e um jogo (pelos sub 20) - 2 golos, mais
sete jogos (pelos sub 19) - 3 golos e também  6 jogos (pelos sub 18) - 2
golos.  O ponta  esquerda fez como  jogador de  andebol a sua formação
nas escolas do Sporting Clube de Braga, tendo com a camisola do ABC
conquistado quatro  títulos de campeão nacional júnior entre as épocas
1997/98 e 2000/01, após ter conquistado, em 2004/05, a Taça Nacional
de Juvenis. Teve a sua estreia pelos seniores do ABC de Braga aos 18 anos,
na Taça Laurentino Ribeiro (2 golos) e jogou o seu primeiro encontro na I
Divisão em 02.02.2002, frente ao Ginásio do Sul. Além destes clubes, Da-
rio Andrade também representou o Benfica, entre as épocas 2012/13, em
que ganhou uma Supertaça,  e 2014/15. Pelo emblema da águia  teve
participações nas taças EHF, 2012/13 e 2013/1 e na Taça Challenge em
2014/15. Também competiu pela Liga dos Campeões, em três edições pe-
lo FC Porto, 2009/10, 2010/11 e 2011/12, e pelo ABC de Braga em
2016/17, tendo também por este clube participado na então Taça dos
Campeões Europeus em 2008/09.

João Luís Nogueira, presidente do ABC/UMinho
“Também ajudou outros a crescer”
João Luís Nogueira, o presidente do ABC/UMinho, que esteve no anúncio
de  despedida de Dario Andrade, considerou que o que caracteriza o clube
minhoto “é a gestão humana” e ao jogador que está de saída, lembrando
as suas  “quase cem internacionalizações”, dirigiu  uma expressão de
“reconhecimento e de gratidão”  e ainda  frisou que “também ajudou
outros a crescer”. 

§curriculo

DR

No último ano pelo ABC, Dario Andrade jogou a Liga dos Campeões Europeus

DR

João Luís Nogueira, presidente do ABC, elogiou Dario Andade
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Sérgio Loureiro

A formação júnior feminina do
Alavarium desperdiçou a pos-
sibilidade de marcar presença
na fase final do nacional da ca-
tegoria, ao não conseguir con-
quistar uma das duas vagas
que estavam ainda em aberto.

A jogar diante do seu público,
a formação de Juan Marques
perdeu os dois jogos e viu Co-
légio de Gaia e CS Madeira fi-
carem no primeiro e segundo
lugares, respectivamente.

A fase de apuramento, que
durante três dias decorreu em
Aveiro, abriu na sexta-feira, com
o Colégio de Gaia a confirmar
o favoritismo, derrotando as
aveirenses por 27-21. No sábado,
as actuais campeãs nacionais
obtiveram nova vitória, diante
o CS Madeira, por 33-27, pelo
que asseguraram o primeiro
posto. Para domingo ficou re-
servado o frente-a-frente entre
o Alavarium e o CS Madeira, um
jogo em que quem triunfasse
garantiria, automaticamente, a
presença na fase final.

O Alavarium dominou toda
a primeira parte, assinando

uma exibição de qualidade e
que poucas dúvidas parecia
deixar quanto à sua suprema-
cia. Fechou o primeiro tempo
com uma vantagem de quatro
golos (15-11), mas, inexplicavel-
mente, “eclipsou-se” no segun -
do tempo. As madeirenses, com
destaque para as prestações de
Beatriz Sousa (12 golos) e Ana
Pestana (8 golos) no ataque, “di-
namitaram” as esperanças da
equipa local. No final, o resulta -
do de 33-29 revelou-se o espe-
lho fiel da superioridade do co-
lectivo de Marco Freitas.

“Isto deve-se à nossa ineficá-
cia no ataque, mas também à
ansiedade do momento. Tam-
bém tivemos algumas contra-
riedades com lesões, mas va-
mos ultrapassar esta situação
porque a equipa tem muito va-
lor, analisou Juan Marques.

A fase final, que se disputará
de 9 a 11 de Junho, na Maia, será
disputada pelas equipas do Co-
légio de Gaia, CS Madeira, Maias-
tars e ARC Alpendorada. |

Alavarium falha apuramento
para a fase final nacional
Derrotas A jogar em casa, a formação orientada por Juan Marques perdeu os dois jogos disputados

Andebol
Juniores Femininos

RICARDO CARVALHAL

A central Eulália Silva foi a jogadora mais eficaz do Alavarium no jogo com as madeirenses

Página 5



A6

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,76 x 11,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69748327 30-05-2017

SURPRESAAequipa da Artís-
tica de Avanca não atravessa o
melhor momento da época no
que toca a resultados. No último
sábado, perdeu, fora, com o
Spor ting da Horta, por 24-23,
somando, assim, a segunda der-
rota consecutiva no Grupo B da
1.ª Divisão Nacional - na ron da
anterior havia sido derrotado,
em casa, pelo Arsenal Devesa.

Apesar da surpreendente der-
rota nos Açores, num jogo em
que chegou a estar a vencer por
16-10, ao intervalo, o conjunto
de Avanca, orientado por Carlos
Martingo, continua a liderar o

Grupo B, onde de resto é o
gran de candidato a terminar no
primeiro lugar, isto depois de
há várias jornadas ter confirma -
do a manutenção no principal
escalão.

No próximo sábado, a forma-
ção de Avanca tem um dos jo-
gos mais importantes da época,
que há muito deve estar na
mente dos jogadores. A partir
das 15.45 horas, mede forças
com o Sporting em jogo refe -
ren te à primeira meia-final da
Taça de Portugal, que irá decor-
rer no fim-de-semana no Pavi-
lhão Multiusos de Fase. Às 18
horas, FC Porto e ABC dispu-
tam a segunda vaga de acesso
à final da competição. |

Artística de Avanca perde
antes da meia final com
o Sporting para a Taça
Andebol
1.ª Divisão Nacional
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SANJOANENSE                            23

Treinador: Nuno Batista.
Magnol Fis; João Pinhal, Ricardo Pinho
(1), Rui Rodrigues (3), Alexandre Relvas
(2), Bruno Pinho (10) e Tiago Arrojado
(3) - sete inicial - Mansores, Tiago Cor-
reia, Mário Lopes (1), Ruben Oliveira
(2), Fábian Scheck, Emanuel Silva, Fábio
Gonçalves, António Brandão e Eduardo
Pereira (1).

SÃO BERNARDO                        30

Treinador: Ulisses Pereira.
João Pinho; Hélder Carlos (1), Tiago
Gonçalves (3), Jorge Justino (3), Diogo
Tabuada (5), Leandro Rodrigues (4) e
João Vilar (2 ) - sete inicial - Filipe Silva,
Diogo Batalha, João Esteves (2), Au-
gusto Pereira (5), Ulisses Ribeiro (1),
Fábio Basto (1), João Oliveira, João
Massa (1) e Albano Lopes (2).

Pavilhão das Travessas, em São João
da Madeira.
Assistência: cerca de 800 espectadores.
Árbitros: Duarte Santos e Ricardo Fon-
seca (A.A. Madeira).
Oficiais de mesa: Fernando Silva e
Paula Jesus (Aveiro).
Ao intervalo: 8-11

Avelino Conceição

Chegando à ultima jornada da
Fase Final do campeonato sa-
bendo que uma vitória lhe ga-
rantia o título de campeão da
2.ª Divisão Nacional, o São Ber-
nardo, que já havia garantido
a subida ao escalão maior da
modalidade na semana ante-
rior, foi a S. João Madeira com
esse objectivo em mente.

Já a Sanjoanense, que foi
muito forte na primeira fase da
competição, não esteve ao
mesmo nível nesta fase de su-
bida e entrava para este derra-
deiro jogo apenas para cum-
prir calendário, daí que tivesse
evidenciado alguma falta de
motivação.

Ao contrário, e fortemente
apoiado por uma massa adep -
ta que acompanhou sempre a
sua equipa, o São Bernardo en-
trou bem na partida em que
defrontava um adversário a
quem ainda não havia ganho
esta temporada. O jogo regis-
tou quase sempre um grande
equilíbrio, com vantagens es-
cassas para ambos os lados.

Mas com o aproximar do in-
tervalo, a formação orientada
por Ulisses Pereira foi para o
descanso com três golos à
maior no marcador. E não fi-
caras dúvidas que a prestação
de Bruno Pinho teve grande
influência na equipa da casa,
ao fazer sete dos oito golos
neste período.

Concentração e motivação
garantem triunfo claro

No início da segunda meta -
de, a Sanjoanense foi “perden -
do” clarividência em cada ata-
que, o que desde logo foi bem
aproveitado pela equipa avei-

rense que, com um parcial de
3-0, fugiu no marcador e não
permitiu que adversário pu-
desse pensar em ir buscar o
jogo. O cenário de vitória ao
qual ambicionava a equipa de
Aveiro começou a desenhar-
se e, com o passar dos minutos,
o jogo estava praticamente “ar-
rumado”.

Depois Ulisses Pereira fez en-
trar Ulisses Ribeiro, para um
justo tributo ao jogador que se
viu afastado da competição
ainda na primeira fase do cam-
peonato, devido a uma grave
lesão. Entrando a dois minutos
do final da partida, ainda foi a
tempo de fazer o penúltimo
golo da sua equipa e receber
um merecido aplauso em pé
por parte do público.

A Sanjoanense, conformada
com o seu destino, aceitou
com grande “fair play” a vitória,
não só neste jogo, como na fase
final, daquela que foi a melhor
equipa. E após o apito final,
deu-se a habitual a invasão de
campo por parte dos adeptos
do São Bernardo presentes no
Pavilhão das Travessas, feste-
jando com a equipa o titulo de
campeão nacional do segundo
escalão.

Magnifico trabalho da dupla
de árbitros vinda da ilha da
Madeira. |

Subida de divisão
coroada com o título
Campeão O São Bernardo colocou a “cereja no topo do bolo” com a vitória
em São João da Madeira, sucedendo ao Boa Hora na lista de vencedores

Andebol
2.ª Divisão Nacional

“Em Dezembro, quando as
coisas não estavam a correr
bem , mostramos um vídeo
dos 40 anos do clube aos jo-
gadores. Disse-lhes que gos-
taríamos de, aos 80, poder-
mos mostrar outro com este
feito. Penso que isso sensibili-
zou muito os jogadores e o
São Bernardo fez história no-
vamente, com a subida e
agora também o titulo de
campeão num ano de sonho.
Agora vamos desfrutar e falar
com as pessoas certas para
definir o futuro, pois sou se-
leccionador nacional da
equipa feminina. Temos que
falar e ver a possibilidades de
conciliar as duas coisas. Bre-
vemente, haverá novidades”.

Ulisses Pereira
Treinador

“Foi o culminar de três anos
de trabalho intenso, com um
só sentido: garantir aquilo que
conseguimos esta temporada.
Por outro lado foi também o
afirmar da confiança deposi-
tada em mim pelo técnico,
acreditando não só no meu
valor, como em toda a equipa.
Este êxito nunca seria possí-
vel só trabalho individual,
mas sim de muita gente en-
volvida num só sonho agora
concretizado”.

Jorge Justino
Central

“A época até não começou
bem, com os resultados a não
quererem aparecer e a equipa
a mostrar alguma falta de
confiança. Depois fomos me-
lhorando gradualmente e
penso que acabamos por de-
monstrar que, no global, fo-
mos a melhor equipa. A su-
bida e o título são justo pré-
mios por tudo aquilo que fize-
mos. Agora vamos desfrutar
estas conquistas e, na pró-
xima época, se o corpo deixar,
aqui ou noutro lugar, vou
continuar jogar, que é o que
mais gosto de fazer”.

João Vilar
Universal

REACÇÕES

São Bernardo 2016/2017 é o novo campeão nacional da Segunda Divisão de Andebol

D.R.
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) |  Director Adriano Callé Lucas |    Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras
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População protesta em Cacia
contra a Câmara | P11

iEscolas a quatroi

imeses da mudançai

No próximo ano lectivo, quatro agrupamentos de Aveiro serão projectos-piloto Página 15

Campanha do Banco
Alimentar ultrapassa
as 113 toneladas
Região de Aveiro | P3

Ambiente vai ser
celebrado em família
durante oito dias
Aveiro | P5

Encontro junta 4.000
alunos de Educação
Moral e Religiosa
Albergaria-a-Velha | P14

ENTREVISTA
Pedro Melo 
Freitas antecipa
a “Brain Week”
- Semana do 
Cérebro e da
Neurorradiologia
Região | P6 e 7 João Domingues faz

história com entrada
no “top200” mundial
Ténis | P23

São Bernardo é o novo
campeão nacional
da Segunda Divisão
Andebol | P26

40.º Ralicross
de Sever do Vouga
promete espectáulo
Automobilismo | P27

Festival de Teatro de Rua
vai invadir a Palhaça  P17

Mostra Social realiza-se 
em Vale de Cambra  P12

Hoje, com
o seu jornal, 
o suplemento
Economia

EDUARDO PINA
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36 anos, 25 dos quais a jogar andebol, e uma «bela carreira» a terminar

Lágrimas, emoção e elogios 
na despedida de Dario Andrade

 pedro vieira da silva

A
s lágrimas fizeram 
a primeira apari-
ção quando Dario 
Andrade, ponta-

-esquerda do ABC/UMi-
nho, se sentou na sala de 
imprensa do Pavilhão Flá-
vio Sá Leite. 

«O ABC é o meu clu-
be do coração. O meu so-
nho era jogar nos senio-
res do meu querido ABC. 
Felizmente, ainda conse-
gui mais do que jogar: fui 
campeão, joguei na Liga 
dos Campeões e, através 
do ABC, cheguei à Seleção 
Nacional. Fiz aqui mui-
tos amigos e aqui apren-
di que a vida não é só fei-
ta de conquistas. Era aqui 
que queria terminar a mi-
nha carreira e, felizmente, 
também consegui cum-
prir esse objetivo», desta-
cou o bracarense, que de-
cidiu, ao fim de 25 anos 
a praticar andebol, co-
locar um ponto final na 
carreira.

 Visivelmente emocia-
nado, e com a voz embar-
gada, Dario Andrade con-
siderou ser o «momento 
ideal» para terminar «em 
alta» uma «bonita carrei-
ra». «Este é o momento 
certo para sair de uma for-
ma digna. E acho que a 
minha carreira merecia 
isto», destacou.

Começou por agrade-
cer a técnicos, departa-
mentos médicos, colegas, 
diretores, amigos e, sobre-
tudo, familiares. «Foram 
pessoas que me permiti-
ram ser melhor jogador e 
homem», juntou.

E foi aqui que as lágri-
mas começaram a jorrar 
como chuva em dias de 
tempestade dos olhos de 
Dario Andrade, que pre-
tende, a partir de ago-
ra, dedicar-se à profissão 
("personal trainer").

«Não tenho perfil pa-
ra ser treinador», admi-
tiu Dario Andrade, que se-
rá alvo, amanhã, antes da 

partida entre o ABC e Ma-
deira SAD, na catedral do 
andebol, de uma home-
nagem por parte da tur-
ma academista. Mas Da-
rio Andrade admite que 
deseja terminar a carreira 
em beleza com a conquis-
ta, no fim de semana que 
se segue, da Taça de Por-
tugal.

Dario Andrade recor-
dou que tudo começou no 
Desporto Escolar, seguin-
do-se SC Braga, Clube de 
Andebol de Braga, ABC 
de Braga – «O primeiro 
clube em que joguei co-
mo federado», destacou –, 
CCD Macieira (primeiro 
ano de sénior), FC Porto, 
Benfica e Andebol Clube 
de Fafe. «Depois do mo-
mento difícil no Benfica, 
em que rescindi, e o AC 
Fafe apoiou-me num mo-
mento em que não estava 
preparado para deixar de 
jogar andebol e permitiu-
-me, depois, voltar ao meu 
querido ABC, o verdadei-
ro clube do meu coração».

«O meu sonho era, ape-
nas, jogar na equipa sénior 
e consegui!», atirou, entre 
lágrimas e alguns sorrisos 

de alguns dos seus atuais 
colegas que assistiam à 
conversa de Dario com 
os jornalistas.

«Ser titular e ser cam-
peão nacional pelo ABC 
foi espetacular. Fiz uma 
carreira que foi linda e 
muita digna», juntou.

«O ABC foi uma gran-
de escola. Fiz amigos para 
a vida. Obrigado a quem 
me permitiu voltar ao 
ABC. Quero agradecer a 
todos os clubes por onde 
passei; aos departamen-
tos médicos, dos quais fui 
‘cliente’, em alguns mo-
mentos; aos meus amigos, 
muitos deles encontrei-os 
no andebol, que me de-
ram suporte em todos os 
momentos; e à minha fa-
mília, que sempre se or-
gulhou de mim e sempre 
me apoiou», acrescentou 
o ponta-esquerda.

«25 anos de uma vida 
em que conheci muita 
gente e partilhei grandes 
momentos. Tive uma vida 
feliz», finalizou Dario An-
drade, que passou 11 dos 
25 anos da carreira no seu 
«querido e amado» ABC/
/UMinho.

carreira recheada de títulos mas...

Faltou jogar europeu 
e nos jogos olímpicos
O que faltou fazer a Dario Andrade? «Nunca pen-
sei que a minha carreira fosse tão boa. Os meus 
sonhos foram-se realizando. Queria represen-
tar os seniores do ABC e, depois, queria sempre 
mais. Cheguei à seleção nacional e, depois, todos 
temos o sonho de querer jogar europeus, mun-
diais e Jogos Olímpicos. Fui a um europeu mas 
não consegui jogar, e isso marcou-me. E gosta-
ria de ter estado nos JO, é o sonho de qualquer 
desportista. Ambiciono chegar, se possível com 
uma participação desportiva melhor, mas nem 
que seja como espectador. Quem sabe. Veremos 
o que vai acontecer...», juntou. 

João Luís Nogueira (presidente do ABC): 
«Deu muito ao ABC e à seleção»
«O Dario teve um fantástico percurso e deu mui-
to ao ABC e ao andebol nacional. A sua saída dei-
xa-nos tristes e deixa o plantel desfalcado de um 
grande jogador e de um grande homem. É jus-
to prestarmos este reconhecimento público, por 
tudo o que o Dario deu a este clube. Damos-lhe 
os parabéns por tudo o que é e desejamos-lhe 
felicidade para a sua vida. É um atleta de gran-
de registo e historial no ABC. Obrigado Dario!», 
destacou o presidente do Conselho de Admi-
nistração do ABC de Braga, João Luís Nogueira.

A
ve
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o
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a

Dario Andrade mostra, orgulhosamente, as camisolas dos clubes que representou
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Ponta-esquerda do ABC anunciou, 
aos 36 anos, a retirada 

Dado Andrade 
acaba canseira 
Tendo zs anos de andebol, 
o internacional, que se 
notabilizou no ABC, 
passando por FC Porto e 
Benfica antes de regressar 
ao dube do coração, 
anunciou o abandono 

••• Dario Andrade, um dos 
melhores extremos-esquer-
dos da sua geração, vai deixar 
de jogar. O jogador de 36 anos 
anunciouadecisãoontem, no 
Pavilhão Flávio Sá Leite, 
quando falta uma jornada 
para o fim da época, o que si-
gnifica que a receção ao Ma-
deira SAD, amanhã, será o seu 
último jogo do campeonato, 
sendo a final-four da Taça de 
Portugal, a 3 e 4 de junho, o 
derradeiro compromisso. 
"Chegou a hora de marcarum 
ponto final em 25 anos de an-
debol. Queria sair de uma for-
ma digna, tal como acho que 
tive uma carreira digna e bo-
nita, e acho que o consegui", 
referiu Dario Andrade, que 
recordou os momentos mais 
importantes: "O meu sonho 
era jogar nos seniores do meu 
querido ABC. Felizmente, 
ainda consegui mais do que 
jogar: fui campeão, joguei na 
Liga dos Campeões e, através 
doABC, cheguei aSeleçãoNa-
cional. Fiz aqui muitos ami-
gos e aqui aprendi que a vida 
não é só feita de conquistas. 
Era aqui que queria terminar 
a minha carreira e, felizmen-
te, também consegui cumprir 
esse objetivo." 

Na hora da despedida, o pon-
ta-esquerda deixou uma pala-
vra a todos os que fizeram par-
te da longa carreira: "Quero 
agradecer aos clubes por onde  

passei; departamentos médi-
cos, dos quais fui cliente; aos 
meus amigos, muitos deles 
encontrei-os no andebol; e à 
minha família, que sempre se 
orgulhou de mim." 

Esta decisão deixa o ABC a 
precisar de substituto para 
uma posição que também 
pode perder Diogo Branqui-
nho, ao que tudo indica pre-
tendido pelo FC Porto. 

I 

rio Andrade 
Idade: 36 anos 
Clube: ABC 

Posição: ponta-esquerda 

Internacionalizações A: si 
Golos na Seleção:213 

1=11•1111~ 
Stibiles nacionais 

(ABC: 2005/06 e 2006/07; 
FC Podo: 2009/10 a 2011/12) 
2 Taças de Portugal 

(ABC: 2007/08 e 2008/09) 
2 Supertaças 
(FC Porto: 2009/10; Seri( ica: 
2012/2013) 
lidado nadonal d•Jurenle 

(ABC:2000/01) 
4 eltulos nadando «Pudor« 
(ABC:1997/98 a 2000/01) 
2 Taças Nadonalade~ 

(ABC:1998/99 e 2000/01) 

st Braga (1995/96) 
Clube Adático &o Braga (1996/97) 
Ast (1997/98 a 2000/01; 2002/03 
a 2008/09; 2016/17) 
Madeira (2001/02) 
FC Porto (2009/10 a 2011/12) 
Ewriesca (2012/13 a 2014/15) 
AcFet• (2015/16) 

Dario Andrade com as camisolas dos seus clubes 
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A13

  Tiragem: 29387

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 17,62 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69749144 30-05-2017

r 

Pedroso: "Quero é ser campeão" 
Cláudio Pedroso, que já jogou no Benfica, é um dos que 
bem conhecem a equipa da Luz. Para o lateral-direito, o 
rival é igual a qualquer outro e garante só ter um 
pensamento: "Especial? O que quero é ser campeão 
nacional, seja contra quem for, e o mais importante é a 
união que mostramos como equipa. Estamos prontos 
para tudo, as pessoas só têm de acreditar em nós até ao 
fim, como já fizeram, e nós vamos dar-lhes muitas 
alegrias." Fora de campo continua Pedro Solha, que, por 
lesão, também falhou a final europeia. 

..,4141011%, 

Carlos Carneiro promete "muita entrega" frente ao Benfica, pois a vitória valerá o campeonato ao Sporting 

Carlos Carneiro, um dos centrais do Sporting, quer juntar à Taça 
Challenge o título nacional, que se decide já amanhã, e a Taça de Portugal 

"TRIPLETE? VAMOS 
PARA A GUERRA" 
Depois de festejada a 
conquista da Taça Challen-
ge, o Sporting treina já para 
novo desafio É amanhã 
que recebe o Benfica no 
último jogo da fase final do 
campeonato e, se vencer, 
sagra-se campeão 

LEONEL LOPES GOMES 
••• A Taça Challenge que o 
Sporting conquistou na Ro-
ménia, pela segunda vez na 
sua história, pode vir a ser o 
primeiro de três títulos que os 
leões ambicionam. Festejada 
a vitória no troféu europeu, é 
já amanhã que, em Odivelas, 
defronta o Benfica naquele 
que será o último duelo pelo 
título nacional, a fugir aos 
leões desde 2000/01. Depois, 
sábado e domingo, será a final-
fou r da Taça de Portugal. 

Para Carlos Carneiro, o tri-
plete está no horizonte, mas o 
discurso é de prudência. "Nos 
últimos meses criámos um 
compromisso de pensar jogo 
após jogo e o próximo poderá 
dar-nos o título de campeão  

nacional. Portanto, é nisso 
que estamos focados", referiu, 
sublinhando: "Não temos 
muito tempo para festejar. 
Vamos já para a guerra já con-
tra o Benfica." 

Os festejos do êxito eu ropeu 
foram breves, partilhados 
com o presidente Bruno de 
Carvalho, que acompanhou a 
equipa do primeiro ao último 
minuto, mas agora é hora de 
encarar "mais uma final", 
como se referiu ao dérbi de 
amanhã o técnico Hugo Ca-
nela. 

"Faremos tudo o que está ao 
nosso alcance", afiançou Car-
los Carneiro, adiantando: "O 
Benfica provou no último jogo 
[vitória frente ao FC Porto] 
quetemumaequipacom mui-
to potencial, certamente que 
vai tentar causar-nos proble-
mas e esperamos uma partida 
com muita dificuldade, mas 
temosumaoportunidadeúni-
ca para sermos campeões na-
cionais." 

A Taça Challenge, na visão 
de Carlos Carneiro, é algo que 

'' .1•ei-nos unia 
oportunidade 
única para sermos 
campeões 
nacionais" 
Caias Carneiro 
Jogador do Sporting 

"os sportinguistas valoriza-
ram", o que leva o central a 
acreditar num "apoio ainda 
maior no jogo com o Benfica". 
Recorde-se que, como triunfo 
na Europa, o Sportingsucedeu 
ao ABC, o que voltará a acon-
tecer caso se sagre campeão. O 
FC Porto, sendo segundo com 
menos um ponto do que o lí-
der Sporting, recebe o Águas 
Santas e ainda sonha como tí-
tulo, mas a verdadeira decisão 
estará no dérbi lisboeta. 
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Dano no adeus em Braga 

Dario acaba carreira 
'151  Dario Andrade, ponta-es-

querda do ABC, anunciou ontemo 
funda carreira, tendo conquistado 
dois títulos e duas Taças pelo clube 
de Braga, três campeonatos e uma 
Supertaça pelo FC Porto, entre 
outros êxitos. Marcou também 
passagem pelo Benfica e AC Fafe. 

"Foram 25 anos de andebol. 
Queria sair de uma forma digna e 
acho que consegui. Fui campeão, 
joguei na Liga dos Campeões e 
através do ABC cheguei à Seleção.  

Fiz aqui muitos amigos e aprendi 
que a vida não é só feita de con-
quistas", considerou o internacio-
nal, de 36 anos, e que somou 213 
golos na Seleção principal. 

Dario será homenageado ama-
nhã (19h30), na receção do ABC ao 
Madeira SAD, na última ronda do 
Campeonato. João Nogueira, pre-
sidente do ABC, lamentou: "A sua 
saída deixa - nos tristes e o plantei 
desfalcado de um grande jogador e 
de um grande homem." o LR. 
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FÉ. Hugo Canela pegou num grupo ambicioso e competente 

ANDEBOL 

"Dérbi com o Benfica 
vai ser mais uma final" 
Hugo Canela,  treinador 
do Sporting, acredita que 
pode juntarotítulo 
nacional à Taça Challenge 

ALEXANDRE REIS 

raio  Sportingconquistouestesá-
.-bado a Taça Challenge, mas a am-
bição do clube, proporcional ao in-
vestimento no início da época, vai 
prolongar-se pela semana mais 
importante de sempre dos leões, 
com possibilidade de ganhar tudo 
esta temporada, feito que nunca 
nenhum clube português conse-
guiu. O Multiusos de Odivelaspro-
mete amanhã (19h30) lotação es-
gotada na receção ao Benfica, fruto 
da posição privilegiada em que o 
emblema de Alvaiade se encontra, 
quando falta disputar uma jornada 
para a conclusão do Campeonato. 

Hugo Canela, treinador doSpor-
.1ting, hão pensa noutro resultado 

VENCEDORES NA EUROPA, LEÕES 
VIVEM A SEMANA MAIS 
IMPORTANTE DE SEMPRE POIS 
PODEM GANHAR TUDO 

que não seja a vitória sobre o Benfi-
ca, pois caso contrário o FC Porto, 
que recebe o Águas Santas, ainda 
pode ser campeão: "A equipa está 
muito focada e sabemos a impor - 
tânciadechegar ao títuloparaoclu-

rbe. O dérbi vai ser mais uma final, 
comotêmsidoosúltimosjogos. Fe-
lizmente, quando Zupo Equisoain 
saiu em fevereiro, todas as provas 
estavam em aberto e sempre acre-
ditei que tudo seria possível, dada a 
qualidade do nosso plantei." 

Também a pensar na conquista 
do Campeonato e na Taça de Por-
tugal, cuja final - four' se disputa, 
sábado e domingo, em Fafe, está o 
capitão Carlos Carneiro: "Ainda 
estamos a desfrutar da conquista 
da Challenge, mas amanhã é outro 
dia. Vamos continuar como desde 
o início, o nosso compromisso tem 
sido jogo a jogo." 

Já °lateral Cláudio Pedroso ma - 
nifestou-se satisfeito por estar re-
cuperado para o dérbi, depois de 
ter representado o Benfica duran-
te muitos anos: "Não vai ser um 
jogo especial, pois gosto de ganhar 
seja contra quem for." o 

11.111111111~~1~111n 

Recorde na Europa 
fica para a história 
O Sporting conquistou a Taça 
Challenge com io vitórias em 
igual número de jogos, um feito 
que apenas o SKA Minsk, da 
Bielorrússia, conseguiu em 
2013/14, realizadas 24 edições da 
competição europeia. Mesmo 
assim, o registo dos leões, com 
333 golos marcados e 234 sofri-
dos (+99), foi superior ao do clu-
be do Leste, com 354 golos mar-
cados e 267 sofridos (+87). 
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ANDEBOL A Seleção feminina 
viaja a 6de julho para o Brasil, onde 
ficará até 15 do mano mês, para 
participar no Tomeiodas Quatro 
Nações. Oseledonador Ulisses 
Pereira chamou 17 jogadoras para o 
compromiso internacional, que 
ainda nào tem programa. 
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VARIADO. Jogos tzadicionais, bubbie football e golfe são idgumas das atividades que podem eer praticadas 

INICIATIVA DO NOSSO JORNAL 

UMA GRANDE FESTA 
AO JEITO DOS JOGOS 

Depois do sucesso do ano 
passado, o objetivo é 
levar io mil pessoas 
ao Estádio 1.° de Maio 

NORBERTO SANTOS 

mi  Mais eventos, música e ani-
mação, bem ao jeito dos Jogos 
Olímpicos. É isto que vai aconte-
cer no Record Challenge Park, 
que vai ter lugar no sábado no Es-
tádio 1° de Maio, em Lisboa, com 
entradas gratuitas. 

Depois do reconhecido sucesso 
no ano de estreia, em 2016, onde 
estiveram presentes cerca de 8 mil 
pessoas, o objetivo torna -se natu-
ralmente mais ambicioso e a fas-
quia aponta para 10 mil entradas 
no emblemático recinto da capital 
portuguesa, inaugurado em 1959. 

"Os números que temos do ano 
passado são indicadores preciosos 
quanto à penetração desta inicia-
tiva. Por exerriplo, até aos 9 anos  

tivemos 950 partici-
pantes e é engraçado 
verificar que com mais 
de 80 anos há o registo 
de 14 presenças, o que é 
francamente anima - 
dor", afirma João Alei - 
xo, diretor adjunto do 
departamento de 
marketingda Cofina. 

Para este ano há uma 
pequena variação que 
se prende com a prova de batismo 
de mergulho. Em 2016 foi impro-
visada uma piscina, mas desta fei- 

ta haverá uma mu-
dança de local e o 
evento será transfe-
rido para a piscina do 
complexo, de forma 
a satisfazer os muitos 
pedidos de inscrição. 

Ao nível do atletis-
mo, e para facilitar 
quem quer mostrar 
os seus dotes na velo-
cidade, a organização 

optou por fazer a prova dos 100 
metros sem limite de inscrições. 
Ou seja: basta aparecer no local,  

NO RKORD ~LENGE PARK 
NÃO PAGA PARA ENTRAR 
E PODE EXPERIMENTAR 
INÚMERAS MODALIDADES 

levar material (não esquecer assa - 
patilhas) e... correr. O mesmo se 
passará também com outra disci-
plina de eleição, o salto em com - 
primento, que teve 274 concor-
rentes. Portanto, não se esqueça e 
venha juntar -se à festa do Record 
Challenge Park. o 

Remates com 
avaliação 
MI Se tem jeito para rematar 
no andebol, os seus dotes po-
dem ter uma avaliação mais 
precisa no Record Challenge 
Park. É que vai haver um con-
curso denominado 'Remate 
Relâmpago', que regista a ve-
locidade a que é feito cada re-
mate. Tente a sua sorte. O 
`street andebol' (3x3) vai man-
ter-se nesta segunda edição: 

Modalidades 
para todos 

As parcerias com várias 
entidades permitem que haja 
modalidades para todos os gos-
tos, como andebol, atletismo, 
basquetebol, artes marciais, 
futebol (um concurso de toques 
na bola), ténis, padel, ténis de 
mesa, râguebi e ~golfe, en-
tre muitas outras. A exemplo do 
ano passado, cada concorrente 
terá um documento pessoal 
com um código para validar a 
sua presença. 

Superação 
e fair play 
ISM Tudo foi pensado a partir 
do modelo dos Jogos Olímpi-
cos. E o conceito dos valores 
da superação e fair play esta-
rão sempre presentes ao longo 
do dia Challenge Park. "A 
ideia é proporcionar uma jor-
nada diferente para quem 
compete e para as famílias, 
tentando superar-se naquela 
que é a sua modalidade prefe-
rida. Isto sem qualquer limite 
de idade", concluiu João Alei - 
xo, diretor adjunto de marke - 
ting da Cofina. 

ESCALÕES 
E PRESENÇAS EM ame 
Idades Atletas 

Até aos 9 anos 950 

10.20 anos 800 

20-29 anos 263 

30.39 anos 410 

40.49 anos 477 

50.59 anos 100 

60-69 anos 45 

70.79 anos 6 

Mais de 80 anos 14 
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SÁBADO A PARTIR DAS 10H 
ESTÁDIO 119  DE MAIO, INAUL 

11fiDADES 
LRAWAPICAS 

Av. Rio de Janeiro, 
1700.330 espoa  ENTRADA LIVRE 

RECORD CHALLENGE PARK 

Inspirado nos Jogos Olímpicos, o Record 

Challenge Park é um evento de um dia, 

de entrada gratuita, dedicado aos atletas 

amadores de todas as idades e ao desporto 

ao ar livre. Composto por diversas atividades 

desportivas, num único local, é um desafio 

aos atletas a darem tudo em diferentes 

modalidades, num ambiente de verdadeira 

competição e fair play. Paralelamente, 

apresenta um cartaz de atividades lúdicas 

de caráter desportivo e não desportivo, 

numa simbiose perfeita entre competição 

e animação que contagiará toda a família. 

É um dia dedicado ao desporto, à superação, 

à família e às atividades ao ar livre. Futebol, 

atletismo, basquetebol, golfe, ténis, padel,
J• 

râguebi, desportos radicais e tradicionais, 

batismo de mergulho, atividades para-

límpicas e até bubble football. Um dia 

desportivo recheado de muita música 

e animação, onde não faltará um food court 

para saciar a fome de vitória dos participantes. 

Record está preparado para o receber a si 

e todos os parceiros e seus convidados neste 

momento único, em que se pretende que 

seja uma verdadeira festa do desporto 

em Portugal. 

www.recorddsallengepark.pt  

COMO CHEGAR 
AUTOCARRO 
Estádio 1-° de Maio, Inatel 

Q  (10:)  

Av. Rio de Janeiro 

Av. de Roma 

METRO 
Estações de Roma ou Alvaiade 
Linha verde 
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A20Hugo Canela: Dérbi com o Benfica vai ser mais uma final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-05-2017

Meio: Record Online Autores: Alexandre Reis

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=39d7d053

 
Treinador do Sporting acredita que pode juntar o título nacional à Taça Challenge
 
O Sporting conquistou este sábado a Taça Challenge, mas a ambição do clube, proporcional ao
investimento no início da época, vai prolongar-se pela semana mais importante de sempre dos leões,
com possibilidade de ganhar tudo esta temporada, feito que nunca nenhum clube português
conseguiu. O Multiusos de Odivelas promete amanhã (19h30) lotação esgotada na receção ao Benfica,
fruto da posição privilegiada em que o emblema de Alvalade se encontra, quando falta disputar uma
jornada para a conclusão do Campeonato.
 
Hugo Canela, treinador do Sporting, não pensa noutro resultado que não seja a vitória sobre o
Benfica, pois caso contrário o FC Porto, que recebe o Águas Santas, ainda pode ser campeão: "A
equipa está muito focada e sabemos a importância de chegar ao título para o clube. O dérbi vai ser
mais uma final, como têm sido os últimos jogos. Felizmente, quando Zupo Equisoain saiu em
fevereiro, todas as provas estavam em aberto e sempre acreditei que tudo seria possível, dada a
qualidade do nosso plantel."
Continuar a ler
 
Também a pensar na conquista do Campeonato e na Taça de Portugal, cuja 'final-four' se disputa,
sábado e domingo, em Fafe, está o capitão Carlos Carneiro: "Ainda estamos a desfrutar da conquista
da Challenge, mas amanhã é outro dia. Vamos continuar como desde o início, o nosso compromisso
tem sido jogo a jogo."
 
Já o lateral Cláudio Pedroso manifestou-se satisfeito por estar recuperado para o dérbi, depois de ter
representado o Benfica durante muitos anos: "Não vai ser um jogo especial, pois gosto de ganhar seja
contra quem for."
 
Autor: Alexandre Reis
 
01h53
 
Alexandre Reis
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Por Record
O Sporting conquistou este sábado a Taça Challenge, mas a ambição do clube, proporcional ao
investimento no início da época, vai prolongar-se pela semana mais importante de sempre dos leões,
com possibilidade de ganhar tudo esta temporada, feito que nunca nenhum clube português
conseguiu. O Multiusos de Odivelas promete amanhã (19h30) lotação esgotada na receção ao Benfica,
fruto da posição privilegiada em que o emblema de Alvalade se encontra, quando falta disputar uma
jornada para a conclusão do Campeonato.Hugo Canela, treinador do Sporting, não pensa noutro
resultado que não seja a vitória sobre o Benfica, pois caso contrário o FC Porto, que recebe o Águas
Santas, ainda pode ser campeão: "A equipa está muito focada e sabemos a importância de chegar ao
título para o clube. O dérbi vai ser mais uma final, como têm sido os últimos jogos. Felizmente,
quando Zupo Equisoain saiu em fevereiro, todas as provas estavam em aberto e sempre acreditei que
tudo seria possível, dada a qualidade do nosso plantel."Também a pensar na conquista do
Campeonato e na Taça de Portugal, cuja 'final-four' se disputa, sábado e domingo, em Fafe, está o
capitão Carlos Carneiro: "Ainda estamos a desfrutar da conquista da Challenge, mas amanhã é outro
dia. Vamos continuar como desde o início, o nosso compromisso tem sido jogo a jogo."Já o lateral
Cláudio Pedroso manifestou-se satisfeito por estar recuperado para o dérbi, depois de ter
representado o Benfica durante muitos anos: "Não vai ser um jogo especial, pois gosto de ganhar seja
contra quem for."
 
01:53  por
 
Record
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